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สารจากอธิการบดี 
 

เน่ืองด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความ
ตอนหนึ่งว่า ให้แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทํางานให้เข้าเป้าในการยกระดับ

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน นอกจากนั้นทรงรับส่ังผ่านรัฐบาลให้น้อมนํา

และปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาแห่งพระบรมชนกนาถ จากพระบรมราโชบายของ

รัชกาลที่ 10 และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่จะมุ่งม่ันที่จะเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทํางานในประชาคมอาเซียน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคําตอบของท้องถิ่นในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระบรมราโชบาย 
และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์

ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

ให้มีการพัฒนาทีย่ั่งยืน และผลที่จะตามมาคือองค์ความรูท้ี่ได้จากงานวิจยั ซึ่งนําไปสู่
เวทีสากล งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ครั้งน้ีได้กําหนดกรอบแนวคิดที่สําคัญตามพระบรมราโชบายคือ “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย    
สู่ Disruptive Society” และจัดงานในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็น

เวทีแลกเปล่ียนทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาผู้สนใจมานําเสนองานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน และ
แลกเปล่ียนความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

ท้ายสุดน้ี ผมขอขอบคุณ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี คณาจารย์ 
คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ดําเนินการให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการจะเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยที่จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาส ให้กับอาจารย์ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย น้อมนําศาสตร์พระราชาและสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป  
   

 

                 (อาจารย์ ดร.วริัตน์   ปิ่นแก้ว) 
                     อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้แนวคิด 
“วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่าง

วันที่ 11 – 12  กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้ความร่วมมือของ

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปล่ียนผลงานทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) ซึ่งถูกกล่ันกรอง และคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาน้ัน ๆ จํานวน 2 ท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความภายนอก 1 ท่าน และภายใน 1 ท่าน บทความที่ได้รับคัดเลือกในการนําเสนอในงานการประชุมวิชาการ

ครั้งน้ี บทคัดย่อจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings Book) พร้อมบทความ

ฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ออนไลน์ และจะส่งให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะคัดเลือกบทความดีเด่น (Best Paper) ในแต่ละสาขาซึ่งถูกกล่ันกรองและคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้ี มีการแบ่งสาขาของการนําเสนอบทความเป็น 6 กลุ่ม
สาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ โดยมีการนําเสนอบทความจํานวน 18 สาขา และมีบทความที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 351 เรื่อง ได้รับ
การคัดเลือกให้นําเสนอบทความจํานวน 297 เรื่อง แบ่งเป็นการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 223 เรื่อง 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 74 เรื่อง โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากหน่วยงาน

ภายนอก 65 หน่วยงาน และในงานประชุมวิชาการครั้งน้ียังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  
มะลิสุวรรณ ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิตอล เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย” 
และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นองค์ปาฐก

บรรยายเรื่อง “ทําอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive” 

ท้ายน้ี ในฐานะผู้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณหน่วยงาน

เจ้าภาพร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คณาจารย์ และคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการที่ได้ร่วมกันสนับสนุน

และจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งน้ี หวังว่าการร่วมมือกันในครั้งน้ี จะสามารถขับเคล่ือนในการสร้างเครือข่าย
การวิจัยในสาขาต่าง ๆ ให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต มีการเชื่อมโยง และสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัย พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย) 
              รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 



กองบรรณาธิการ 
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 

1. อาจารย์ ดร.วิรตัน์ ปิ่นแก้ว  ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์  ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย  ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. อาจารย์ชยัยุธ มณีรัตน์  ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
7. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คําดี  กรรมการ  สํานักงานราชบณัฑิตยสภา 
8. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการ  ข้าราชการบํานาญ, กรรมการ     

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปยิะ โควินทท์วีวัฒน ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
13. ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหริัญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิโกทันย ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วษิณุ เพชรภา กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรญั กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รกัษา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ์ ศิริวงศ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



29. รองศาสตราจารย์ นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
30. รองศาสตราจารย์ ดร.กําจร หลุยยะพงศ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
31. รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จนัทร์สว่าง กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิร ิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก 
33. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท ้ กรรมการ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
34. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ ์ช่อลําเจียก กรรมการ  มหาวิทยาลัยพะเยา 
35. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยอสีเทิรน์เอเชีย 
36. รองศาสตราจารย์ ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
37. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชยั กรรมการ  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
38. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ กรรมการ  วิทยาลัยทองสุข 
39. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
40. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
41. รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
42. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
43. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต อินทร์ศิรพิงษ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
44. รองศาสตราจารย์ ดร.จกัรพงษ ์แก้วขาว กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
45. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
46. รองศาสตราจารย์ดวงพร คํานูณวัฒน ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนดิา ดุรงค์ฤทธิชยั กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
50. พล.ต.ต.ดร.อดลุย์ ณรงค์ศักดิ ์ กรรมการ  ผู้ประสานงานชุดโครงการ

กระบวนการยตุธิรรม สํานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

51. ดร.นทัธี จติสว่าง กรรมการ  ที่ปรกึษาพเิศษสถาบันเพื่อ             
การยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย (TIJ) 

52. ดร.มติ ห่อประทุม กรรมการ  NECTEC 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษพ์งศ์ ป้อมปราณี  กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย  เลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
55. นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้  ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
56. นางสาวนุชจรี สามงามอินทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
57. นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหล่ียว  ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
58. นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปร ี ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
59. นางสาวลัดดา เข็มนาค  ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กําหนดการ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
The 11th NPRU National Academic Conference 

“วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพฒันาท้องถ่ินและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” 
“Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society” 

วันที ่11 – 12 กรกฎาคม 2562 
 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

เวลา สถานท่ี : อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
   

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

    

09.10 – 09.20 น. กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  

09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย นายประสิทธ์ิ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.30 – 10.00 น. 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงาน บทความดีเด่น (Best Paper Awards)  
และประธานสาขา (Session Chair)  
 

10.00 – 11.00 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย” 
โดย รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล 
 

11.00 – 12.00 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “ทําอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ  
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

12.00 - 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 

12.30 - 13.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร ์
 

13.30 - 18.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย 
 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

เวลา กิจกรรม 
 

09.00 - 12.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย 
 

12.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 

13.00 - 15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 

 

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 243 ชั้น 4 อาคารเรียน A 2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. AGR 1 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดด้วยวิธีการดักจับอนุมูล       

เอบีทีเอส โดย อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล  และยุทธชัย อุสุพานิชย์ 
13.45-14.00 น. AGR 2 ผลของการใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช 

โดย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  และธนวดี พรหมจันทร์ 
14.00-14.15 น. AGR 3 ประสิทธิภาพการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคโดยแอคติโนมัยสีทหายาก 

โดย เอกฉัตร ปลงจิตต์  อานนท์ เรียงหมู่  และกัญญา สอนสนิท 
14.15-14.30 น. AGR 4 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

โดย จารุชา ย่ีแสง  และไพเราะ เบ้าบุญ 
14.30-14.45 น. AGR 5 การสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซยานิน เพ่ือใช้ในการย้อมสีโครโมโซม

จากปลายรากหอม โดย จิดาภา บุญพันธ์  อิสรีย์ ปั้นก้อง  และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 
SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป 
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม  อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  
และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม LI5 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. SCI_Invited บรรยายเรื่อง “บทบาทของ TPACK ในห้องเรียนฟิสิกส์” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 

14.00-14.15 น. SCI 1 การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ท่ีเจือด้วยไอออนของ 
Sm3+ โดย วนัสนันท์ หม้อทิพย์  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

14.15-14.30 น. SCI 2 การตรวจสอบการเปล่งแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของแก้ว NaKSiB ท่ีเจือด้วย

ไอออนของ Dy3+ โดย วรรณิดา เชียงตุง  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
14.30-14.45 น. SCI 3 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว LiBaGdSi ท่ีเจือด้วยไอออนของDy3+

โดย มนธิรา สอ้าง  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

14.45-15.00 น. SCI 4 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วยไออนของ Ho3+ 
โดย สรัญญา พุ่มน้อย  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

15.00-15.15 น. SCI 5 ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตท่ีเจือด้วย

ไอออนของโฮลเมียม โดย อัมพร นิลนนท์  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
15.15-15.30 น. SCI 6 สมบัติการเปล่งแสงของแก้ว Na-Y-B-Si ท่ีเจือด้วย Sm2O3 

โดย นลินรัตน์ เปรมชัยศรี  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 



 
 

15.30-15.45 น. SCI 7 การส่งผ่านแสงของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน เพ่ือหาฟิล์ม    
ท่ีเหมาะสมที่สุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์ 
โดย ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  และจักรพงษ์ แก้วขาว 

15.45-16.00 น. SCI 8 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของทรายท้องถ่ิน     
ในอําเภอดอนตูมและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย วัชรินทร์ ราชนิยม 
เทิดศักด์ิ สกุลสุข  สุวิมล นวลพระลักษณ์  และจักรพงษ์ แก้วขาว 

MATH : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พ่ึงรัตนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 231 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. MATH_Invited บรรยายเรื่อง “Fixed Point Theory and Applications in Image 
Processing and Machine Learning” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ 

14.30-14.45 น. MATH 1 วิธีเชิงวิเคราะห์โดยใช้การแปลงฮังเคิลในการคํานวณสนามแม่เหล็กท่ีตอบสนอง

จากพ้ืนดิน 3 ชั้นท่ีมีสภาพนําไฟฟ้าของชั้นบนแปรเปลี่ยนแบบไบโนเมียล 
โดย สืบสกุล อยู่ยืนยง และเนรมิต ธานีพูน 

14.45-15.00 น. MATH 2 การหาผลเฉลยเชงิตัวเลขท่ีมีความถูกต้องแม่นยําอันดับสองของสมการเบอร์เกอร ์
โดย อภิชญา ไชยสิทธ์ิ  กิติยา อาลีมีน  ธมลวรรณ กลิ่นทับ  
กนกณัฏฐช์ วัฒนแจ่มศรี  และวรรณพร สรรประเสริฐ 

15.00-15.15 น. MATH 3 การลู่เข้าของกระบวนการทําซํ้าเพ่ือหาผลเฉลยร่วมของปัญหาดุลยภาพ       
แบบแยกอสมการการแปรผัน และปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบหลายค่า     
ในปริภูมิฮิลเบิร์ต โดย ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ 

15.15-15.30 น. MATH 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดย นนท์ชัย ขุนวิเศษ  และสืบสกุล อยู่ยืนยง 
15.30-15.45 น. MATH 5 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิดเพ่ือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
โดย วัชรพันธ์ ทองจันทา  และสืบสกุล อยู่ยืนยง 

15.45-16.00 น. MATH 6 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
โดย ธนพล แสงสุวรรณ  และธนายุทธ ช่างเรือนงาม 

16.00-16.15 น. MATH 7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

บุรีรัมย์ โดย ทองสา บุตรงาม  และบุญญสิทธ์ิ วรจันทร์ 
16.15-16.30 น. MATH 8 ปัจจัยคุณภาพชีวติในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     

ของผู้แทนยา กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
โดย ชนินาถ แสนทวีสุข  และบุญญสิทธ์ิ วรจันทร์ 



 
 

COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา  และอาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. COM_Invited บรรยายเรื่อง “AI for every and AI for the future” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 

10.00-10.15 น. COM 1 การพัฒนาออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับเคร่ืองมือสืบค้น

ทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุด โดย ชยันต์ นันทวงศ์ 
10.15-10.30 น. COM 2 เครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว โดย กัญญารัตน์ ยอดย่ิง  

คฑาเทพ ขําบ้านกวย  กรกฎา จงเจริญ  สุวรรณา จงทอง  
และณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

10.30-10.45 น. COM 3 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ของเคร่ือง 
โดย วีรศักด์ิ ฟองเงิน  สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ  และวชิระ หล่อประดิษฐ์ 

10.45-11.00 น. COM 4 สื่อการสอนนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจรงิ 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย สิริณา ช่วยเต็ม  สุเมธา โตอ่วม  และวริทธ์ิ ศรีวิรัตน์ 

11.00-11.15 น. COM 5 การเก็บเก่ียวน้ําจากอากาศ 
โดย วิฑูร สนธิปักษ์ 

11.15-11.30 น. COM 6 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี

คินเนค โดย ประภาส ทองรัก 
11.30-11.45 น. COM 7 แอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษา โดย ธนัชสัณห์ เทพพรบริสุทธ์ิ   

นวพร บุญยะวณิชย์  และศรัณย์ อินทโกสุม 
11.45-12.00 น. COM 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่าง 

โดย กันตินันท์ ล้านภูเขียว  ชนาธิป สุขสมสิน  ปิติภัทร ปิ่นบุตร  พรทวี ชัยคํา
พรเทพ ยโสธร  สุกฤษฏ์ิ อินทโชติ  และณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

13.00-13.15 น. COM 9 แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสําหรับตรวจสอบตารางเดินรถ กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
โดย เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์  อํานาจ ศรีรักษ์  พรชัย จินา  และวรธน นุรังษี 

13.15-13.30 น. COM 10 เครื่องแยกเกรดคุณภาพของเนื้อวัว โดย สุทธิพันธ์ุ สายทองอินทร์  
พรพลอย เอมศิริ  จักรพงษ์ คลังศรี  และรณภูมิ นาถนอม 

13.30-13.45 น. COM 11  การสร้างแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากเนื้อเรื่อง (ภาษาไทย) 
โดย กัญญาณัฐ เรืองรักษ์  และพงษ์เทพ รักผกาวงศ ์

13.45-14.00 น. COM 12  แอพพลิเคชั่นวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดย สมคิด สุขสวัสด์ิ  
ธานินทร์ สุเชียง  ภาณุกฤต อินนุพัฒน์  และกฤษณะ ร่องแก้ว 



 
 

14.00-14.15 น. COM 13  ระบบการจําแนกโรคใบปาล์มน้ํามันด้วยหลักการประมวลผลภาพ 
โดย วรุตม์ บุญเลี่ยม ศิริเรือง พัฒน์ช่วย และอาทิตย์ อยู่เย็น 

เวลา  ห้อง LI 3ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
10.00-10.15 น. COM 14  การประมาณการความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแลปปิ้งเพลตด้วยการ

ประมวลผลภาพ โดย สุริยา รัตนะ  พีรพล คําพันธ์  ชิตณรงค์ เพ็งแตง 
และจิรารัตน์ เอ่ียมสอาด 

10.15-10.30 น. COM 15  การจําแนกความสุกของกล้วยหอมโดยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น

ด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็น Generalized Extreme Value 
โดย หทัย แก้วกรณ์  และชริยา นนทกาญจน ์

10.30-10.45 น. COM 16  การจําแนกสีมะม่วงด้วยเซ็นเซอร์ TCS3200 โดย บพิตร ไชยนอก  
วีระศักด์ิ ชื่นตา  ขนิษฐา แซ่ลิ้ม  ถิรดา เล่าแดงเทียว  และภาคภูมิ พวงมาลี 

10.45-11.00 น. COM 17  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย เบญจลักษณ์ ลาภานิกรณ์  ไพศาล สิมาเลาเต่า  และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.00-11.15 น. COM 18  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม 
ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย กมลลักษณ์ เชี่ยวพฤก ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.15-11.30 น. COM 19  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูล

สรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ โดย นิโลบล วิสาลจิตตรัตน์  ไพศาล สิมาเลาเต่า 
และอุบลรัตน์ ศิริสุขโสภา 

11.30-11.45 น. COM 20  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
โดย พรเทพ ด่านน้อย อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

11.45-12.00 น. COM 21  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา  
โดย พรเทพ ด่านน้อย  และสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย 

13.00-13.15 น. COM 22  การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ โดย วีร์ดนัย เหลื่อมไธสงค์  ไพศาล สิมาเลาเต่า   
และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

13.15-13.30 น. COM 23  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกด้วยเทคนิค

เหมืองข้อมูล โดย จักรกฤษณ์ หงส์เวียงจันทร์  นิติมา ลักขณานุรักษ์  
และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

13.30-13.45 น. COM 24  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมด้วยเทคนิค 
การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงเส้น โดย เกมส์ เหลืองประเสริฐ  นิติมา ลักขณานุรักษ์  
และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

   
   



 
 

13.45-14.00 น. COM 25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์สําหรับข้อมูลราคาน้ํามัน

ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดย มยุรี เกษากิจ  นิติมา ลักขณานุรักษ์   
และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

14.00-14.15 น. COM 26 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล

ชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี โดย อนัทชา พุ่มพวง   
นิติมา ลักขณานุรักษ์  และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และการส่ือสาร 

Chairpersons : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 242 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EEC 1 การตรวจจับความเคล่ือนไหวของภาพความร้อน  
โดย ดุษฎี วงษ์วีระขันธ์  

13.45-14.00 น. EEC 2 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
โดย ปัญจพล ไทยปิยะ  เจนศักด์ิ คชนิล  และสารัลย์ กระจง 

14.00-14.15 น. EEC 3 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ประกอบ PITSCO TETRIX สําหรับการสอนวิชาระบบ

ควบคุมระดับปริญญาตรี โดย ปรีชา สาคะรังค ์
14.15-14.30 น. EEC 4 การเพาะเลี้ยงต้นกล้าสตรอว์เบอร์รีด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 

โดย อรรถพล พลานนท์  และวัฒนา กาหวัง 
14.30-14.45 น. EEC 5 Energy and cost efficient designing of massive MIMO  

By Arfat Ahmad Khan and Peerapong Uthansakul 
14.45-15.00 น. EEC 6 ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้ากรณศีึกษา: ถนนเพชรเกษม

หน้าวัดศรีษะทอง ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย บพิตร ไชยนอก  ปิยะมาศ ไชยนอก  สุรพงษ์ สีน้ําเงิน  และหัสดี ดวงเดือน 

15.00-15.15 น. EEC 7 การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ชั้น 7 อาคาร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย บพิตร ไชยนอก 
เกริกไกวัล จักรวรรดิ์  และชัชพิมุข จําลอง 

15.15-15.30 น. EEC 8 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง โดย ขนิษฐา แซ่ลิ้ม  นพนรินทร์ อยู่เย็น  พสุธร ยวงใย  
และวีระศักด์ิ ชื่นตา 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา Chairpersons : อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง  อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน 
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา  อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี  
อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี  อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี  
และอาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. CED_Invited บรรยายเรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 



 
 

10.00-10.15 น. CED 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดย อารยา ปานผลานนท์   
และมนัสนิต ใจดี 

10.15-10.30 น. CED 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกัน

ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม โดย กนกกาญจนา เจริญสุข  
และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

10.30-10.45 น. CED 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ 
เรื่องอัลกอริทึม โดย สไบทิพย์ เพชรพันธ์  และธันว์รัชต์ สินธนะกุล 

10.45-11.00 น. CED 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม

เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย ปิยนุช แตงแสงจันทร์  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

11.00-11.15 น. CED 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft 
Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
จังหวัดราชบุรี โดย พีรพล เหลืองคงทอง  และไกยสิทธิ์ อภิระติง 

11.15-11.30 น. CED 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
โดย เบญจมาภรณ์ พ่ึงแย้ม  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

11.30-11.45 น. CED 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา  
โดย ภูษณิศา สันติภพ  อรยา สุทธิพงษ์  ชนะศักด์ิ สติม่ัน  กฤษณะ กิ่งถา 
กาญจนา จินตสนิธ์ุ  และณัฐพล ธนเชวงสกุล 

11.45-12.00 น. CED 8 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย อรทัย จ่าเหลา  ประวิทย์ สิมมาทัน 
และธวัชชัย สหพงษ์ 

เวลา ห้อง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
10.00-10.15 น. CED 9 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดย พจรินทร์ มะโรงศรี  ทรงศักด์ิ สองสนิท  และธวัชชัย สหพงษ์ 

10.15-10.30 น. CED 10 
 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสําหรับโรงเรียนสารสาสน์

กนกอนุสรณ์ โดย วริศร์ รัตนนิมิต  และคมสันต์ พิทยาภรณ์ 
10.30-10.45 น. CED 11 

 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหา  
ท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย สัญรัฐ ลักขณา  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 
   



 
 

10.45-11.00 น. CED 12 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กอนุบาล 
โดย เสาวลักษณ์ แดงธรรมชาติ  จิราพร เวฬุวาปี  ติร บุญขันธ์   
ปาริชาติ หนาสมัย  ศุภฤกษ์ หนูเจริญ  และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

11.00-11.15 น. CED 13 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย

การนาํตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป: กรณีศกึษา THE NEW GE  
โดย นฤเทพ สุวรรณธาดา  รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง  และนวพล หาญคําอุ้ย 

11.15-11.30 น. CED 14 
 

การพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์ม

คอมพิวเตอร์ โดย วิศรุจน์ วัลย์เครือ  วงศกร นําเจริญ  เบญจรัตน์ ฟูจิฮิโร 
ฤทธิวัฒน์ วังทะพันธ์  ศุภฤกษ์ หนูเจริญ  และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

11.30-11.45 น. CED 15 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดย วินัย เพ็งภิญโญ  
กฤช สินธนะกุล  และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง 

11.45-12.00 น. CED 16 
 

การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
โดย พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล  ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

NUR: สาขาการพยาบาลและการสาธารณสุข  
ที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพ่ือขับเคล่ือน
การดูแลสุขภาพสังคม 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขํา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธ์ิ 
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต์  อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  
อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ  อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  
และอาจารย์ศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล” 
โดย อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ 

14.30-14.45 น. NUR 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและปจัจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน

เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยการ

ทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบุร ี
โดย ศิริพร เรืองรักษ์  ศุภัสสรา เจริญฉิม  สมพิศ ม่วงพารา  
สิรินทรา วิทิตสกุลวัฒนะ  สุทธิดา มูลหา  หทัยภัทร เพชรแพง  
อภัสศร ยอดเก้ือ  อรพิมล นามประสพ  และหทัยชนก บัวเจริญ 

14.45-15.00 น. NUR 2 ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการออกกําลังกายของบุคลากร

และนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ปิยะณัฐ แสงศิริวุฒิ  พนิดา บัวศรี  พลอยชมพู โยธานารถ   
ดวงสุดา ครองใจ  ฟ้าลดา เงินอร่าม  ทักษิณา แจ้งกระจ่าง  
ภิรารัตน์ วงษ์บําหลาบ  รรินดา อ่อนตา  และหทัยชนก บัวเจริญ  



 
 

15.00-15.15 น. NUR 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก                
และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย จิตตมาศ พุกนาลุ่ม  รตินัฏฐ์ ชูทาน  และศิริพร ฉายาทับ  

15.15-15.30 น. NUR 4 ประสิทธิผลนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ 
ในผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง โดย อโนชา ศิริโยธา  ลลิตา ปัญญา  
วรนิษฐา กลิ่นอาจ  นิรชา พรมมา  วรราดา สุธงษา  ปรียา โพธิสาจันทร์  
ปาลิกา เรือนมินทร์  ลักษมณ สาวทรัพย์  และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 

15.30-15.45 น. NUR 5 ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย ชาญณรงค์ คล้ายเกิด  ฌาศรีรัตน์ อัครธรรมบดี  ญาณิสา หงษ์เผือก  
ณัชนก แปลงยศ  จิรนันท์ จรดล  จิราวรรณ แสงศิลา   
ณัฐนิชา อภิวันท์สิริวัฒน์  ชนกสุดา บินดี  และศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท์ 

15.45-16.00 น. NUR 6 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

และโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม โดย นันทิดา โหวดมงคล 

16.00-16.15 น. NUR 7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
โดย รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง 

16.15-16.30 น. NUR 8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายประถมศึกษา

ตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 
MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons : อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  

อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ  อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์  
และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. MBA 1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดย ณัฐวดี ภูผา  สุนันทา พลายระหาร  
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  และวรญา ทองอุ่น 

13.45-14.00 น. MBA 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครปฐม โดย เจนจิรา เจริญผล  มัทณา แสงทอง   
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  และวรญา ทองอุ่น 

14.00-14.15 น. MBA 3 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป  
จังหวัดนครปฐม โดย จันจิราภรณ์ ปานยินดี  สมพร ปานยินดี  
และประภัสรา คงสาธิตพร 

14.15-14.30 น. MBA 4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจงัหวัดนครปฐม 
ผ่านส่วนประสมทางการตลาด โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 



14.30-14.45 น. MBA 5 การรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย พงษ์สันต์ิ ตันหยง 
ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  และเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ 

14.45-15.00 น. MBA 6 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชน

ในจังหวัดนครปฐม โดย เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ  
พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  และชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 

15.00-15.15 น. MBA 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดย พลอยทิพย์ กุลจิตต์เจือวงศ์  และชาตรี ปรีดาอนันทสุข 

15.15-15.30 น. MBA 8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดย สุพิชชา จุติแสง 

15.30-15.45 น. MBA 9 เชาวน์จิตอัจฉริยะ: แนวคิดการสร้างความสมดุลผูป้ระกอบวิชาชีพบัญช ี
โดย สมศรี เว่ินทอง  และปริญญา มากลิ่น 

15.45-16.00 น. MBA 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน ์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย สหพัชร์ ชนะชัยสิทธ์ิ  
อิสยาภรณ์ กิตติอังกูรพร  และพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 

16.00-16.15 น. MBA 11 แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผา่นช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 
ในเขตจังหวัดนครปฐม โดย เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ  วัลลภา วิชะยะวงศ์ 
และพงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ 

16.15-16.30 น. MBA 12 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเศษผ้าทอจกคูบัว โดย สุชาดา แสงดวงดี 
นนทกร ภิรมย์ภู่  ณัฐนันท์ ขันศรี  และนัทธสิทธ์ิ เนียมสังข์ 

16.30-16.45 น. MBA 13 การจัดการกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ์  สุรเชษฐ์ เกตุสูงเนิน  ธนะวัฒน์ ลาดนอก 
และณัฐสุมน จานแก้ว 

16.45-17.00 น. MBA 14 แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน OTOP 
โดย นิระชา แก้วคุ้มครอง  มัลลิกา เหล็กดี  จีรภิญญา เขียวแก้ว  
และแพรวพรรณ ตรีชั้น  

17.00-17.15 น. MBA 15 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
โดย จารุวรรณ บุญเหมาะ  ประวีร์ โคกเกษม  ฐิติวัฒน์ คล้ายจันทร์พงศ์ 
และสุชาดา แสงดวงดี 

เวลา ห้อง LI 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
13.30-13.45 น. MBA 16 การพัฒนาแผนธุรกิจธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 

โดย พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อารยา ผิวนวล  นิศารัตน์ จันทราสกุล  
และอะมิตา แผ่นสูงเนิน 

13.45-14.00 น. MBA 17 ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออก 
ในจังหวัดนครปฐม โดย ณัฐสินี เอกณรงค์พันธ์  สุดารัตน์ สิงห์แก้ว  
กันตสัคค์ จวงครุฑ  และกนกพัชร กอประเสริฐ 

และชาตรี ปรีดาอนันทสุข



 
 

14.00-14.15 น. MBA 18 แนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกของจังหวัดนครปฐม 
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ  จุฑามาศ ยอดม่ิงขวัญ   
กมลวรรณ เรืองสุธากุล  และณัชวิชา สั่งแสวง 

14.15-14.30 น. MBA 19 การพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก  
ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย มงคลมาส อุ่นศิริ   
อรรถพันธ์ บัวทอง  เบ็ญจวรรณ บูรณะสุวรรณ์  และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.30-14.45 น. MBA 20 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร โดย สมบูรณ์ สาระพัด  
และปริญญา กันธะวงศ์ 

14.45-15.00 น. MBA 21 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย จิรกฤต จินดาสวัสด์ิ  
และจุมพฏ บริราช 

15.00-15.15 น. MBA 22 แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ความผูกพันของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
โดย ศิริกันยา ลลิตวสุภิญโญ  หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  

15.15-15.30 น. MBA 23 องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด โดย ณัฐวดี เขียวเจริญ  และจุมพฏ บริราช 

15.30-15.45 น. MBA 24 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะในบริบทคอนโดมิเนียม 
โดย สุพัตรา บัวประดิษฐ์  และชัยวัฒน์ อุตตมากร 

15.45-16.00 น. MBA 25 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี โดย สินิทรา สุขสวัสด์ิ  นิสา เผ่าเพ็ง  และธนัท เทพจิต 
16.00-16.15 น. MBA 26 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย ชลลดา บริบูรณ์  วนิดา ประทุมถม  ปวริศร์ ประทุมถม  รุ้งทอง คงคาหลวง  
สมคิด สร้อยกล่อม  ชนกนันท์ ชิวปรีชา  และมาลินี นาคใหญ่ 

16.15-16.30 น. MBA 27 การพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัด

ราชบุรี โดย ชนาภรณ์ อยู่ผาสุข  สิริรัตน์ วังตาล  สมภพ พรมเอ่ียม  
วรกานต์ กลิ่นสุคนธ์  ยศธร ทองนอก  พยุหะ อุปริภาพ  อภิชา ชวกิจโสกณ 
และขวัญยุพา ศรีสว่าง 

16.30-16.45 น. MBA 28 ระดับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ศศิธร มะโนม่ัน  
สุธาวัลย์ พงศ์พิริยะจิต  ปลื้มกมล ชาวนาหุบ  ปฏิภาณ สีสุก  ภาสกร มีมูลทอง 
กุลสตรี แย้มมา  วัชรกร โพสกุล  และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

16.45-17.00 น. MBA 29 ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่น
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 



 
 

17.00-17.15 น. MBA 30 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย อัจฉราภรณ์ วงษ์มณี  และสุมาลี สว่าง 

17.15-17.30 น. MBA 31 ปัจจัยคุณคา่ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย นัฎฐิษา พุฒซ้อน  และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 
PR: สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-14.30 น. PR_Invited บรรยายเรื่อง “งานวิจัยกับนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ 
14.30-14.45 น. PR 1 การรีวิวภาพยนตร์ของผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ โดย พงศธร ศิลปอุไร  
ธรรญธร ปัญญโสภณ  และปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ 

14.45-15.00 น. PR 2 ความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชน

ในเขตจังหวัดชลบุรี โดย จักรกฤษณ์ แสงงาม  และเยาวนารถ พันธ์เพ็ง 
15.00-15.15 น. PR 3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนท่ีจําหน่าย 

ผ่านสื่อออนไลน์ โดย พนิตตา จินดาบุญมณี  และสหภาพ พ่อค้าทอง 
15.15-15.30 น. PR 4 กลยุทธ์การตลาด Offline to Online to On Ground คําตอบของโทรทัศน์

ดิจิทัล โดย นครินทร์ ชานะมัย 
15.30-15.45 น. PR 5 การสื่อสารด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน  

โดย ปัทมา สารสุข 
HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร  อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  
อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. HUM 1 การสะท้อนความโดดเด่นจากอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวของชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอู่ทอง โดย อรรถ อารีรอบ 

13.45-14.00 น. HUM 2 ขนบกับนวลักษณ์ในรหัสคดีไทย เรื่อง เลือดข้นคนจาง 
โดย ธงชัย แซ่เจี่ย 

14.00-14.15 น. HUM 3 ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา โดย สนธยา โจมกัน  
วรรณอนงค์ รักดี  กนกพร คําสมัย  ศิริกัลยา เกีรยติประกร  
และสิทธิโชค กิตติญานุกูล 

14.15-14.30 น. HUM 4 An Error Analysis of English Diaries Written by Internship Students 
Majoring in English By Rapeeporn Sroinam, Jarurat Thammawong 
Witsanu Chaiyaphat and Praewpilas Rachomas 



 
 

14.30-14.45 น. HUM 5 แก๊งผีน้อยในเกาหลี โดย อุมาพร สิทธิบูรณาญา  กมลวรรณ เกิดโถ       
กฤษณา อุ่นเรือน  เขมิกา ตุ้มฉิม  จินดารัตน์ จําปาเทศ  นาถยา แก้วศรีงาม 
และธิดาวรรณ ทับแพ 

14.45-15.00 น. HUM 6 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดย จิตราพร งามเนตร 
15.00-15.15 น. HUM 7 การศึกษากลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา 

ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข  และกมลวรรณ ยืนยง 

15.15-15.30 น. HUM 8 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในการให้ความคุ้มครอง

ลิขสิทธ์ิ ศึกษากรณีเพลงพ้ืนบ้านล้านนา โดย นภาลัย จิตรบุรุษ  
15.30-15.45 น. HUM 9 ภัยจากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีโดยบุคคลในครอบครัว 

โดย สนธยา โจมกัน 
15.45-16.00 น. HUM 10 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการห้องพักรายวัน 

โดย สุภาพร แก้วตา 
16.00-16.15 น. HUM 11 กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์  

โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์  สุธาทิพย์ ขวัญใจกลางดง  นพมาศ เกตุรักษา 
ศิริลักษณ์ ย่ิงยืน  รัตนพร สว่างแสง  กัลย์สุดา สงสถิต  ศิรินาถ ทองปาน  
จิราภรณ์ ธรรมนุส  และณรงค์ฤทธ์ิ ขันคํา 

เวลา ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 
13.30-13.45 น. HUM 12 A Study of Aristotle’s Rhetorical Appeals on the Ted Talks Speeches  

By Chompunoot Thung-ngoen and On-Usa Phimsawat 
13.45-14.00 น. HUM 13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม

ภายใน โดย วรรณวิษา วรวาท  นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  และจิราภรณ์ อรัณยะนาค 
14.00-14.15 น. HUM 14 ตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “บุพเพสันนิวาส”  

ของ “รอมแพง”: การพินิจเชิงจิตวิทยา โดย วิภาพ คัญทัพ 
14.15-14.30 น. HUM 15 กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ปวีณา ดวงวงษา  กอบกาญจน์ กัปตพล  
และศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ 

14.30-14.45 น. HUM 16 การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการ 
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู โดย วิริยา วิริยารัมภะ 

14.45-15.00 น. HUM 17 เบญจศีลกับปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต  
โดย กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์  พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย  และจริญญา ธรรมโชโย 

15.00-15.15 น. HUM 18 ศึกษาศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพื่อออกแบบโกศบรรจุอัฐ ิ
โดย บวรนันท์ จิตตพงศ์  ธเนศ ภิรมย์การ  และสมชาย เซะวิเศษ 

15.15-15.30 น. HUM 19 การศึกษาโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของจงัหวัดราชบุร ี
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

15.30-15.45 น. HUM 20 พัฒนาการของเมืองราชบุรีในสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 -
ปัจจุบัน โดย ธิติพงศ์ มีทอง 



 
 

15.45-16.00 น. HUM 21  ความรุนแรงกับอาวุธปืน 
โดย ปิยะพร ตันณีกุล 

16.00-16.15 น. HUM 22 วัฒนธรรมการซอแรง: วิถี อํานาจ พลังแห่งการขับเคลื่อนแบบแผนกิจกรรม

พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 
โดย จิตติมา ดํารงวัฒนะ 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 244 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. PAL 1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน โดย สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก  
และปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

13.45-14.00 น. PAL 2 กระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย อนุเชษฐ์ ผิวขํา  
วริศรา เลื่องลือวุฒิ  และมนูญ จันทร์สมบูรณ์  

14.00-14.15 น. PAL 3 ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย ศิวัช นิยะมะ  อรณิชา จี้อุ่น  และมนูญ จันทร์สมบูรณ์ 

14.15-14.30 น. PAL 4 ทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดนครปฐม โดย ดารารัตน์ สะสม  ธนพล แก้วทองคํา  
และมนูญ จันทร์สมบูรณ์  

14.30-14.45 น. PAL 5 ปัญหาหลักของการเมืองไทย 20 ปี คือ รัฐบาลแบบอํานาจนิยม: จากทักษิณ 
ชินวัตร ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย สมยศ สืบจากดี 

14.45-15.00 น. PAL 6  การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาล

ตําบลหนองรี โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ 
15.00-15.15 น. PAL 7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร โดย บรรพต กิติสุนทร  
15.15-15.30 น. PAL 8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดย บรรพต กิติสุนทร 
15.30-15.45 น. PAL 9 ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานันและ

ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย มนูญ จันทร์สมบูรณ์ 
15.45-16.00 น. PAL 10 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 
16.00-16.15 น. PAL 11 คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัด

นครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 
 
 
 

 

  



 
 

AEC: สาขาอาเซียนศึกษา 
และการระหว่างประเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย 
และอาจารย์สุวภา จรดล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. AEC_Invited บรรยายเรื่อง “ทิศทางในการประกอบการธุรกิจต่อสถานการณ์การแข่งขัน
สูงในประชาคมอาเซียน” 
โดย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา 

14.30-14.45 น. AEC 1 ย้อนรอยยุทธศาสตร์ลุฟฮันซ่า  
โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 

14.45-15.00 น. AEC 2 การเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตในเรือนจําของ “แพะ” ในคดีอาญา 
โดย สุพรรณี อ่วมวงษ์ 

15.00-15.15 น. AEC 3 มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิต 
โดย นฤมล ถินทอง 

15.15-15.30 น. AEC 4 ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
ด้วยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม โดย จตุพร ธิราภรณ์ 

15.30-15.45 น. AEC 5 ปรัชญาสังคมกับการวิเคราะห์ผลงานเร่ือง “Give a man a fish:  
ของ Professor James Ferguson” โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย  

15.45-16.00 น. AEC 6 จาก Eastern Seaboard สู ่EEC การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค

ตะวันออก โดย สุปรีชญา บุญมาก  พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ  
และณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ 

16.00-16.15 น. AEC 7 8 วิชาชีพสู่การเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดย สุวภา จรดล 

16.15-16.30 น. AEC 8 787 ดรีมไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน 
โดย พัชรียา วิภาสเศรณี  และดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ 

16.30-16.45 น. AEC 9 One Belt One Road : A Case study of China’s role in CLMV 
By Pasukun Teera-Outakorn 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสด์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา  
และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. PHB_Invited บรรยายเรื่อง “จริยธรรมไทยใต้ร่มเงารัฐและพระพุทธศาสนา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 

14.30-14.45 น. PHB 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

14.45-15.00 น. PHB 2 ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด

นครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 



 
 

15.00-15.15 น. PHB 3 การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ: มิติพระพุทธศาสนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเยาวชนและสังคมไทย โดย พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ  วาสนา แก้วหล้า 
และพระใบฎีกาสุพจน์ เกตนคร 

15.15-15.30 น. PHB 4 การพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ไทยฟิต (Thai Fit) 
โดย ชลกานต์ หงสะมัต 

15.30-15.45 น. PHB 5 การสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ร้านคาเฟ่ขนมไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อริสา สาขากร 

15.45-16.00 น. PHB 6 “นาค” ในงานประติมากรรมสมัยทวารวดี  
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

16.00-16.15 น. PHB 7 พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ ์เสน่ห์ความงามในงาน

ประติมากรรมสมัยทวารวดี โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 
16.15-16.30 น. PHB 8 จริยศิลป์: ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ภายใน โดย สมจิตต์ สุวรรณวงศ ์ 

และปานใจ จารุวณิช 
16.30-16.45 น. PHB 9 มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา 

โดย ธิติพงศ์ มีทอง 
16.45-17.00 น. PHB 10 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร ์

โดย ธิติพงศ์ มีทอง 
เวลา ห้อง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

14.30-14.45 น. PHB 11 ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวมอญตําบลเจ็ดร้ิว  
จังหวัดสมุทรสาคร โดย ปัญญา รุ่งเรือง 

14.45-15.00 น. PHB 12 จิตสาธารณะ: แนวคิดพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน โดย ปัญญา รุ่งเรือง 

15.00-15.15 น. PHB 13 จริยธรรมจริยาในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  
โดย ภิรมย์ เจริญผล 

15.15-15.30 น. PHB 14 ปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
โดย สรวิชญ์ วงษ์สอาด 

15.30-15.45 น. PHB 15 อิทธิพลของแนวคิด มินิมอลลิสม์ ต่อการออกแบบตัวอักษรไทย 
โดย สุรพงษ์ ประเสริฐศักด์ิ  และพงษธร เครือฟ้า 

15.45-16.00 น. PHB 16 การออกแบบสีเขียว กับการสร้างแบรนด์ชุมชน “เหลือกิน เก็บขาย ได้เงิน” 
โดย ศิริญญา อารยะจารุ  

16.00-16.15 น. PHB 17 พุทธจริยศาสตร์: ปัญหาจริยธรรม ในการยินดีรับค่าตอบแทนเกินจริง 
จากดุลพินิจเชิงฉนัทาคติ  โดย พิสิฐ สุขสกล 

16.15-16.30 น. PHB 18 วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย

ตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม โดย ณรงค์วรรษ บุญมา 
16.30-16.45 น. PHB 19 วัฒนธรรมไทยยุค 4.0 : การใช้ภาษาของคนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 

โดย ศิรินทิพย์ เด่นดวง 
   



 
 

16.45-17.00 น. PHB 20 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขับร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ

ดนตรีไทยข้ันท่ี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก

ทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย โดย รุจี ศรีสมบัติ 
TR: สาขาการท่องเที่ยว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 235 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. TR_Invited บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การท่องเที่ยวชุมชน” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

14.30-14.45 น. TR 1 คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดย สุภัทรา อรรคทิมากูล  จิตราพร จันทกล  ขจีพรรณ ทองอ่ิน 
ปาจรีย์ สมร  ชนัญชิดา จันดาเรียง  และนิโรธ เดชกําแหง 

14.45-15.00 น. TR 2 แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
ท่ีเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร โดย นนทวัฒน์ อนันสลุง  ธัญญารัตน์ ฉ่ําคร้าม 
พิมพ์วิภา พราหมพันธุ์  ศิวรักษ์ ส่งเสียง  และสกาวรัตน์ สระทองพูน 

15.00-15.15 น. TR 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเข้าชมมิวเซียมสยาม 
กรุงเทพมหานคร โดย ชลธิชา พุกสุริวงศ์  มณิศา แสงนิล  ศิริรัตน์ เสมแก้ว    
ศุภิสรา บรรลือทรัพย์  และนิโรธ เดชกําแหง 

15.15-15.30 น. TR 4 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อเคร่ืองเช็คอินอัตโนมัติ 
กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย อทิตยา ธรรมสังวาลย์  
ชุติกานต์ รุ่งวัฒนากร  พัทธนันท์ สถิตานุชิต  เพ็ญศิริ จักรวาลวิวัฒน์  
และรมย์ธีรา บุญเศษฐ 

15.30-15.45 น. TR 5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นทราเวลโลก้ากรณีศึกษา 
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย กิตติภรณ์ ประมาณ  ชนิกานต์ สังวาลพานิช  ปณิตา นามทัศน์  
รยาสร พรธัญมงคล  สิริพร ลือมอญ และนิโรธ เดชกําแหง 

15.45-16.00 น. TR 6 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น โดย หทัยรัตน์ สวัสดี  และวนิดา อ่อนละมัย 

16.00-16.15 น. TR 7 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม

ระดับ 3 ดาวในประเทศไทย โดย สินิทรา สุขสวัสด์ิ  อัญชนากาณฑ์ แก้วแจ่ม 
และจุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  และอาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 533 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. EDA_Invited บรรยายเรื่อง “ความเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0”  
โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 



 
 

14.30-14.45 น. EDA 1  ครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดย สุพินดา ฤทธิจันทร์ 

14.45-15.00 น. EDA 2 การบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รัตนโกสินทร์ศก 238 
โดย พนมกฤต บริสุทธ์ิ  และพิชญาภา ยืนยาว 

15.00-15.15 น. EDA 3  สมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดย กรกต ขาวสะอาด  และนภาเดช บุญเชิดชู 

15.15-15.30 น. EDA 4 ผู้นํากับการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 
โดย อารีย์ น้ําใจดี  และพิชญาภา ยืนยาว 

15.30-15.45 น. EDA 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา: อาวุธอันทรงพลังของ

ผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  โดย แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น   
และพิชญาภา ยืนยาว 

15.45-16.00 น. EDA 6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 
โดย วาลิกา รักยินดี  และพิชญาภา ยืนยาว 

16.00-16.15 น. EDA 7 นวัตกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดย เบญจมาภรณ์ ปัตตะวงค์  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.15-16.30 น. EDA 8 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดย วาสนา วงษ์สังข์  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.30-16.45 น. EDA 9 บริหารการศึกษาไทยในยุค 4.0: Big Data ในการบริหารสถานศึกษา 
โดย จักรพันธ์ุ แก้วกัญหา  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.45-17.00 น. EDA 10 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดย ฉวีวรรณ เครือแตง  และพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ 

17.00-17.15 น. EDA 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ โดย ชาเรณี ดิพอดู  และพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ 

17.15-17.30 น. EDA 12 บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี โดย ณัฐตะวัน รักชื่น  
และพรศิริมา บูรณะพันธ์ 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์  อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย  
และอาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์  

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 531 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EDC 1  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ขวัญเรือน ล้ําเลิศ 
ทิพามล ศรีวิเชียร  เยาวลักษณ์ เจริญวัฒน์  วนิดา สมณะ  สาวิตรี ใจแจ้ง  
สุธิตา วุ้นสีแซง  และอาทิตยา กุหลาบแก้ว 



 
 

13.45-14.00 น. EDC 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความรู้และ

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู โดย สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
14.00-14.15 น. EDC 3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ราตรี เลี้ยงอํานวย  
และรัตนาภรณ์ วงษ์อนันต์ 

14.15-14.30 น. EDC 4 การพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โดยใช้การจัดการเรียน 
การสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง  
โดย บุญสม ทับสาย  ศิรดา มีแก้ว  และเรืองรอง เหมสุข 

14.30-14.45 น. EDC 5 วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องผู้เรียน โดย ศิตาพร พิมพ์พันธ์ุ  
และจินตนา ศิริธัญญารัตน์ 

14.45-15.00 น. EDC 6 แนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยน

ผ่านกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล 
และอาทิตยา โภคสุทธ์ิ 

เวลา ห้อง 532 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
13.30-13.45 น. EDC 7 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิด 

เชิงมโนทัศน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิชา
ประวัติศาสตร์ โดย ชญานี หาญรบ  ปานเพชร ร่มไทร  และปริญญา ทองสอน 

13.45-14.00 น. EDC 8 การศึกษาความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to 
Intervention : RtI) โดย สุทิตย์ สิมมา  และอัญชลี สารรัตนะ 

14.00-14.15 น. EDC 9 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้ภาษาบล็อก 
โดย สิริชัย จันทร์นิ่ม 

14.15-14.30 น. EDC 10 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย สิริพร กองพรหม  
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์  และนพพร ธนะชัยขันธ์ 

14.30-14.45 น. EDC 11 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 - 3 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 
โดย บุญสม ทับสาย  จิรดา แสงเผื่อน  ปุณณภา เถ่ือนนุ้ย  และศศิมา ดีงาม 

 
 
 
 
 

  



 
 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EDR & RTR 1 การวิจัยและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายใน  
ระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
โดย ชรินรัตน์ บุญมาก 

13.45-14.00 น. EDR & RTR 2 A Community Learning for Art and Culture Teaching Which 
Relevant in Education Program, MCU. Ubonratchathani Campus.  
By Phra Siwadet Somkote, Wasana Kaewla  
and Phrabaidika Suphot Ketnakorn 

14.00-14.15 น. EDR & RTR 3 การจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียน 
ช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
โดย ภูษิต บุณยทรรพ 

14.15-14.30 น. EDR & RTR 4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิคจิ๊กซอร์ ในวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น โดย มัทนี เสียงเสนาะ  
สหรัฐ คณฑา  และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ  

14.30-14.45 น. EDR & RTR 5 การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษา 
เรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดย พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา 

14.45-15.00 น. EDR & RTR 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ  
ด้วยวิธีทํางานรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดย ณิชชา อ่อนอุดม 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. LD 1 การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นวัสดุ 

ปอซโซลาน โดย อรุณเดช บุญสูง 
13.45-14.00 น. LD 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด  

จังหวัดนครปฐม โดย รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ 
14.00-14.15 น. LD 3 การศึกษาความต้องการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยประเภท

บ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดย เจนศักด์ิ คชนิล  ธนภูมิ เฟ่ืองเพียร  และปัญจพล ไทยปิยะ 

14.15-14.30 น. LD 4 การสร้างเคร่ืองอัดขยะโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะในชุมชนจังหวัดน่าน โดย พงษ์ธร วิจิตรกูล 



 
 

14.30-14.45 น. LD 5 การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม โดย ปฐมพงษ์ จงศักด์ิสวัสด์ิ 

14.45-15.00 น. LD 6 รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม 
โดย เนตรสุดา สงสกุล 

15.00-15.15 น. LD 7 ศักยภาพของทรัพยากรประมงน้ําชีตอนล่างเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

แบบมีส่วนร่วม โดย สุภัชญา ธานี  และสมสมร แก้วบริสุทธ์ิ 
15.15-15.30 น. LD 8 ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน  

ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการประยุกต์ใช้

ห่วงโซ่คุณค่า โดย ธีรวัชร แก้วเปี้ย  และสุภาพร คําเตจา 
15.30-15.45 น. LD 9 อิทธิพลของคุณลักษณะของงานท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 

4.0 ของท่ีทําการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด โดย พงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม  และพาชิตชนัต ศิริพานิช 

15.45-16.00 น. LD 10 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง  
ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดย ทศวัชร์ แซ่อ้ึง  และมาริษา สุจิตวนิช  

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 

และอาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  

12.30-13.30 น.  AGR 1 P ผลของกรดซิลิซิคต่อการเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ Sonia ‘Red Jo’  
เม่ือได้รับสภาวะความเครียดเกลือในหลอดทดลอง โดย อรพรรณ โตงาม 
ศรัณยพร มากทรัพย์  และกุลนาถ อบสุวรรณ 

12.30-13.30 น.  AGR 2 P ผลของโพรลีนต่อการเติบโตภายใต้สภาวะความเครียดเกลือของกล้วยไม้ 
สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลอง โดย อรพินท์ จูนีนารถ  ศรัณยพร มากทรัพย์ 
และกุลนาถ อบสุวรรณ 

12.30-13.30 น.  AGR 3 P การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยํากรอบเพ่ือสุขภาพด้วยข้าวกล้องสังข์หยดงอกและ 
ซูคราโลส โดย วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ 

12.30-13.30 น.  AGR 4 P คุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี โดย สุดารัตน์ ไชยเฉลิม  และสุรีรัตน์ เทมวรรธน์ 

SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป 
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม  อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา  และอาจารย์กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
12.30-13.30 น.  SCI 1 P การปรับปรุงการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ 

วัลคาไนซ์โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติม 
โดย สุนิสา หัวนา  มัณฑนา สงไข  สุไหลหมาน เบญฤทธ์ิ  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 



 
 

12.30-13.30 น.  SCI 2 P การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติท่ีมีกากกาแฟเป็นสารตัวเติม  
โดย ปุญชิดา ธนกุลทิพากร  นงลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์  และธนัญญา เสาวภาคย์ 

12.30-13.30 น.  SCI 3 P ผลของเทคนิคการผสมและความเข้มข้นของน้ํายางต่อประสิทธิภาพการผสม

ของนํ้ายางธรรมชาติกับสารก่อซิลิกา โดย กิตติศักด์ิ หลังเถาะ   
ธเนศ ศรีมาเมือง  และจิณณ์ดี ทัฟฟรีย์ 

12.30-13.30 น.  SCI 4 P กาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมยางรีเคลม: อิทธิพลของปริมาณยาง 
รีเคลม โดย อุไรวรรณ สุกยัง  ธัญสิริ คงพระบาท  ธัญญาภรณ์ แก้วขาว   
จุฑาทิพย์ อาจชมพู  และสุรเดช มัจฉาเวช 

12.30-13.30 น.  SCI 5 P อิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคยางครัมบ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติ 
วัลคาไนซ์ โดย อุไรวรรณ สุกยัง  เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์  และสุรเดช มัจฉาเวช 

12.30-13.30 น.  SCI 6 P วัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเศษกระดาษเหลือใช้ในสํานักงาน 
โดย สุรเดช มัจฉาเวช  วีรชัย เกื้อไข  จารุกิตต์ิ เจริญฤทธ์ิ  อุไรวรรณ สุกยัง 
และสุวัฒน์ รัตนพันธ์ 

12.30-13.30 น.  SCI 7 P การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง

เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดย วาสนา หมัดล่าเตะ   
และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

12.30-13.30 น.  SCI 8 P ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของ 
ยางธรรมชาติผสมแป้งพืชเป็นสารตัวเติม โดย ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง  
นฤปนาถ พลเมือง  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

12.30-13.30 น.  SCI 9 P การบําบัดน้ําเสียโดยใช้ผักตบชวาสําหรับการกําจัดโลหะหนัก 
โดย อาภัสรา สิงห์ยะบุศย์  อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล  สมปอง ทองงามดี  
และรุ่งทิวา ชิดทอง 

12.30-13.30 น.  SCI 10 P การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางแผ่นรมควันและยางแท่ง

มาตรฐานไทยด้วยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ โดย ณัฐกานต์ หมันนาเกลือ 
ไรฮานา เจะเตะ  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา  และอาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  COM 1 P 

 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย สําหรับนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดย อนุมาศ แสงสว่าง  ศราวุธ แดงมาก  และณัฐพล ใจดี 

12.30-13.30 น.  COM 2 P 
 

การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ยุพดี อินทสร   
คมกฤช เจริญ  สกรรจ์ รอดคล้าย  และนูรฮัยฟา อาแว 



 
 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์
และการสื่อสาร 

Chairpersons : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  EEC 1 P 

 
การออกแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

แบบอัตโนมัติ โดย บุญธง วสุริย์  วิศวะ สื่อสุวรรณ  และสุมนัส ร่ืนนุสาร 
12.30-13.30 น.  EEC 2 P 

 
การออกแบบระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม 
โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย บุญธง วสุริย์ 
วิศวะ สื่อสุวรรณ  อดิศักด์ิ จตุรพิรีย์  และสุมนัส ร่ืนนุสาร 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา Chairpersons : อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง  อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน 
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา  อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี  
อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี  อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี  
และอาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  CED 1 P 

 
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  
โดย วณิชญา จําปา  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 2 P 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
โดย กมลวรรณ บุตรบางปลา  และวินัย เพ็งภิญโญ 

12.30-13.30 น.  CED 3 P 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง  
เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี โดย ชาญชัย แสงนิล  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น.  CED 4 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ ์ 
เร่ือง การใช้โปรแกรม scratch สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนสวนแตงวิทยา โดย คงศักด์ิ บุญเสม  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 5 P 
 

การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย

สําหรับโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดย พรทิพา กัลยา  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 
12.30-13.30 น.  CED 6 P 

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดย สุพัชธิดา แซ่ฉั่ว  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 7 P 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
บ้านหนองนกแก้ว โดย ณัฐกิตต์ิ เพชรลอม  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 8 P 
 

การพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและ

โภชนาการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดย ณัฐสุดา อ่อนคํา  และนพดล ผู้มีจรรยา 



 
 

12.30-13.30 น.  CED 9 P 
 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช ้
Microsoft Excel เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 
วัดสระสี่มุม โดย ธวัชชัย สามงามเสือ  และนพดล ผู้มีจรรยา 

12.30-13.30 น.  CED 10 P 
 

การพัฒนาส่ือความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางาน 
ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา โดย นันทพล เจริญผล  และนพดล ผู้มีจรรยา 

12.30-13.30 น.  CED 11 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ interactive ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ STAD วิชาภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย ชุติมา หนูจ่าย  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 12 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
โดย กิตติศักด์ิ แดงมณี  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น.  CED 13 P 
 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว 
โดย ธนิน ปรีชาสุนทร  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น.  CED 14 P 
 

การพัฒนาส่ือแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษร่วมกับการเรียน

แบบผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง  
โดย อลังการ ชูศรี  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 15 P 
 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 
โดย ฉัตรชนก ภู่ระหงษ์  และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

12.30-13.30 น.  CED 16 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ
การเขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดย เบญจวรรณ พิกุลขาว  และวิมาน ใจดี 

12.30-13.30 น.  CED 17 P 
 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 
ด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
โดย อิทธิพัทธ์ จันทร์แจ้ง  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น.  CED 18 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
เพ่ือนคู่คิด เรื่อง คําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนวัดบางหลวง โดย ภาณุพงค์ รอดโต  และสุขสวัสด์ิ แซ่ลิ่ม 

12.30-13.30 น.  CED 19 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดย เกียรติศักด์ิ เสนาพิทักษ์  และไพศาล สิมาเลาเต่า 

12.30-13.30 น.  CED 20 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
โดย วงศกร สินทอง  และวิมาน ใจดี 



 
 

12.30-13.30 น.  CED 21 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  
โดย ภานุวัฒน์ เกริกชัยศรี  และสุขสวัสด์ิ แซ่ลิ่ม 

12.30-13.30 น.  CED 22 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย EDMODO ร่วมกับการเรียนรู้  
แบบผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดย รัตนพล กันสิงห์  และวินัย เพ็งภิญโญ 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons : อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์  และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  MBA 1 P การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการการผลิต 

ไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ โดย รุจิรา จิตรหวัง  กมลรัตน์ หลีเห้ง  
กันทิมา เกริกเกียรติสกุล  จิราพร ฉลองธรรม  อนันตชัย วรรณจําปา  
และรุจิโรจน์ ธรรมนิทรา 

12.30-13.30 น.  MBA 2 P ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและ

วัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  
และจุฑามาส ศรีชมภู 

12.30-13.30 น.  MBA 3 P กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัด

ภูเก็ต โดย ปกรณ์ นวนสง  ณัฐวุฒิ บุญศรี  และนิศศา ศิลปเสรฐ 
12.30-13.30 น.  MBA 4 P ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของ

ผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
โดย ธิณัติดา ก้อนทอง  ณัฐวุฒิ บุญศรี  และดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ 

12.30-13.30 น.  MBA 5 P ระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย ธวัลรัตน์ เวียงแก้ว  นิศศา ศิลปเสรฐ  
และดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ 

12.30-13.30 น.  MBA 6 P การพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด

สมุทรปราการ โดย นทีกานต์ คงอ้วน  อรุณลักษณ์ กลิ่นพะยอม  พัชรี กะดังงา 
และดํารงค์ กลิ่นพยอม 

PR: สาขานิเทศศาสตร์  Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
และอาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 5 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
12.30-13.30 น.  PR 1 P การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าคณุค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

ตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดย นราวิชญ์ จันทาวี  และปฎิภาณ ลพบุรี 
12.30-13.30 น.  PR 2 P พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live  

และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิง ในจังหวัดชลบุรี 
โดย ศุภาวดี ใจรักษ์  และปริยา รินรัตนากร 

12.30-13.30 น.  PR 3 P การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดย พรพิชชา โยธาวงค์  และปฎิภาณ ลพบุรี 



 
 

12.30-13.30 น.  PR 4 P ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
โดย ประทุมทอง ทิศกระโทก  และพจน์ ใจชาญสุขกิจ 

12.30-13.30 น.  PR 5 P การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการรับรู้ภาพลักษณ ์
และความคาดหวังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
โดย ณัฐฐิรา สิริสุนทรรัชต์  และปริยา รินรัตนากร 

12.30-13.30 น.  PR 6 P การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ การประกัน

สุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
โดย นลินรัตน์ ทับไทร  และสหภาพ พ่อค้าทอง 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร  อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  
อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  

12.30-13.30 น.  HUM 1 P ผลการใช้ชุดฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษา

สาขาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 โดย ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 
12.30-13.30 น.  HUM 2 P การพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยใช้เกมทายคําศัพท์ โดย ลดาวัลย์ จันทวงค์  ธาริณี สวัสดี  นุชนารถ คงทอง 
และขนิษฐา ซุ่นคง 

12.30-13.30 น.  HUM 3 P การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 รายวิชากฎหมาย

ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
แบบมีส่วนร่วม โดย เบญจพร บุญสยมภู 

12.30-13.30 น.  HUM 4 P การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย วันวิสา แย้มกระจ่าง 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น.  PAL 1 P การเมืองว่าด้วยเร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษารัฐศาสตร์  
สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
โดย ธีรยุทธ ชะนิล  และเกรียงไกร ข่ายม่าน 

12.30-13.30 น.  PAL 2 P การปรับตัวของตํารวจในยุคดิจิทัล  
โดย จีระ ทํามาเกตุ 

12.30-13.30 น.  PAL 3 P ตํารวจสืบสวนมืออาชีพ  
โดย เดวิท ไชยสาร 

   



 
 

TR : สาขาการท่องเที่ยว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  TR 1 P การออกแบบภาพจําลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

โดยใช้ AR โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง  และถิรภัทร มีสําราญ 
12.30-13.30 น.  TR 2 P สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพพ้ืนท่ีบริเวณจุดผ่านแดน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย เอกบุตร อยู่สุข  แสงโสม จิตต์วารี   
รัชดาภรณ์ บุญทรง  มงคล พัชรวงศ์สิริ  และกนิษฐา สัฎชนะ 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์  อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย  
และอาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น.  EDC 1 P การศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีน 

ท่ีมีพ้ืนเพภาษาต่างกัน โดย อรุณโรจน์ สอนเถ่ือน  และสุธรรม สอนเถ่ือน 
12.30-13.30 น.  EDC 2 P การศึกษาความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ธนทัต สุนทรานนท์  วจี ปัญญาใส  
และชลายุทธ ครุฑเมือง 

12.30-13.30 น.  EDC 3 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชา 
การคิดและการเขียนงานวิชาการ โดย ชนิตตา โชติช่วง 

12.30-13.30 น.  EDC 4 P การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน  
โดย วิภาวี วันละ และ Shen Ye 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น.  EDR & RTR 1 P การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีพ้ืนฐาน 
ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ 

12.30-13.30 น.  EDR & RTR 2 P การพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดย ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ 
12.30-13.30 น.  EDR & RTR 3 P การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลไดร์เพ่ือการเก็บรักษา การเผยแพร่และการสืบค้นเอกสาร

สําคัญในงานด้านสารบรรณ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประกาศ คําสั่ง กฎระเบียบ

และข้อบังคับ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย กัลยากร สุขสวัสด์ิ 



 
 

12.30-13.30 น.  EDR & RTR 4 P การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดย มัทนี เสียงเสนาะ  ณัฐวุฒิ สําเภาทอง  เพชร บริสุทธ์ิ  
และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 

12.30-13.30 น.  EDR & RTR 5 P การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อรอารีย์ อุชม  
กรกช อาคมศิลป์  และสมบูรณ์ มาตรศรี 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. LD 1 P การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ท่ีมีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์

ของไผ่เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดออกแบบย่ังยืนของชุมชน  
ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง  
เอกบุตร อยู่สุข  มงคล พัชรวงศ์สิริ  แสงโสม ตั้งสินพูลเพ่ิม  และกนิษฐา สัฏชนะ 

12.30-13.30 น. LD 2 P ความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี 
ของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว โดย รังสรรค์ ชัยบํารุง  และกนิษฐา สัฏชนะ 

12.30-13.30 น. LD 3 P รูปแบบการใช้ไอทีเพ่ือเสริมพลังชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
บ้านท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย นิลุบล ทองชัย   
และปรวิศา โกวรรธนะกุล 

12.30-13.30 น. LD 4 P การศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี 
โดย ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 

การนําเสนอผลงานสาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาดด้วยวิธีการดักจับอนุมูลเอบีทีเอส  
โดย อรุณรัตน์ สณัฐิติกวินสกุล  และยุทธชัย อุสุพานิชย์ 2 
ประสิทธิภาพการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคโดยแอคติโนมัยสีทหายาก  
โดย เอกฉัตร ปลงจิตต์  อานนท์ เรียงหมู่  และกญัญา สอนสนิท 9 
การผลิตวุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 
โดย จารุชา ย่ีแสง  และไพเราะ เบา้บุญ 18 
การสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุม่แอนโทไซยานิน เพื่อใช้ในการย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม  
โดย จิดาภา บญุพนัธ์  อิสรีย์ ปั้นก้อง  และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 28 
 

การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (SCI)  
รองศาสตราจารย ์ดร.จักรพงษ์ แกว้ขาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป 
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม  อาจารย์ ดร.ปยิะชาติ มีจิตรไพศาล  และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 34 
การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ท่ีเจือด้วยไอออนของ Sm3+  
โดย วนัสนันท์ หมอ้ทิพย์  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกลุ 35 
การตรวจสอบการเปล่งแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของแกว้ NaKSiB ท่ีเจือดว้ยไอออนของ Dy3+  
โดย วรรณิดา เชียงตุง  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 41 
การศึกษาสมบัตกิารเปล่งแสงของแก้ว LiBaGdSi ท่ีเจือด้วยไอออนของDy3+ 
โดย มนธิรา สอา้ง  และณัฐพล ศรีสทิธิโภคกุล 47 
การศึกษาสมบัตกิารเปล่งแสงของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วยไออนของ Ho3+ 
โดย สรัญญา พุ่มน้อย  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 53 
ลักษณะการเปล่งแสงของแกว้โซเดยีมแคลเซียมอะลมูิโนบอเรตท่ีเจือดว้ยไอออนของโฮลเมียม  
โดย อัมพร นิลนนท์  และณัฐพล ศรสีิทธิโภคกุล 58 
การส่งผา่นแสงของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิลม์ตัดแสงสีนํ้าเงิน เพื่อหาฟิล์มท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการป้องกันแสง 
ท่ีเกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์ โดย ปิยะชาติ มีจติรไพศาล  และจกัรพงษ์ แกว้ขาว 63 
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของทรายท้องถ่ิน ในอาํเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดย วัชรินทร์ ราชนิยม เทิดศักดิ์ สกลุสุข  สุวมิล นวลพระลักษณ ์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 69 
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 404 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบซิปปาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง การสร้างเวบ็เพจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
โดย อารยา ปานผลานนท์  และมนัสนิต ใจดี 405
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมตี่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนศรีวิชัยวทิยา จังหวัดนครปฐม โดย กนกกาญจนา เจรญิสุข  และไกยสิทธิ์ อภิระตงิ 417
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอนิเทอร์เน็ตเพื่อสง่เสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอรทึิม  
โดย สไบทิพย์ เพชรพันธ์  และธันวร์ัชต์ สินธนะกลุ 426
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอรเ์น็ตร่วมกับกจิกรรมเกมเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรบันักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย ปิยนุช แตงแสงจันทร์  และจิรพันธุ์ ศรสีมพันธุ์ 436
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรือ่ง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร ์จังหวัดราชบุรี โดย พีรพล เหลืองคงทอง  และไกยสิทธิ์ อภิระติง 445
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์เพ่ือพฒันาทักษะพื้นฐานด้านดจิิทัลสาํหรับ  
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) โดย เบญจมาภรณ์ พึ่งแย้ม  และจิรพนัธุ์ ศรีสมพันธุ์ 452
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสง่ผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา โดย ภูษณิศา สันติภพ  อรยา สุทธิพงษ์  ชนะศักดิ์ สติมั่น  กฤษณะ กิง่ถา   
กาญจนา จินตสินธุ์  และณัฐพล ธนเชวงสกลุ 460
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดี่ยว           
ท่ีส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย อรทัย จ่าเหลา  ประวิทย์ สิมมาทัน            
และธวัชชัย สหพงษ์ 471



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสบืเสาะหาความรู้รว่มกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย พจรินทร์ มะโรงศรี  ทรงศักดิ์ สองสนิท  และธวัชชัย สหพงษ์ 485 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่สาํหรับโรงเรียนสารสาสน์กนกอนุสรณ์  
โดย วริศร์ รัตนนิมิต  และคมสันต ์พิทยาภรณ์ 495
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณป์ัญหาท่ีสง่เสรมิทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย สญัรัฐ ลกัขณา  และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ ์ 500 
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรปูแบบสื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กอนุบาล โดย เสาวลกัษณ์ แดงธรรมชาติ   
จิราพร เวฬุวาปี  ติร บญุขันธ์  ปารชิาติ หนาสมัย  ศุภฤกษ์ หนูเจรญิ  และนฤเทพ สวุรรณธาดา 509
ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการ 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป: กรณีศึกษา THE NEW GE  
โดย นฤเทพ สุวรรณธาดา  รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง  และนวพล หาญคําอุ้ย 519
การพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ โดย วิศรุจน์ วลัย์เครือ   
วงศกร นําเจริญ  เบญจรัตน์ ฟจูิฮิโร  ฤทธิวัฒน์ วังทะพันธ์  ศุภฤกษ์ หนูเจริญ  และนฤเทพ สุวรรณธาดา 529
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการอ้างเหตุผล 
ด้วยฐานกรณี โดย วินัย เพ็งภิญโญ  กฤช สินธนะกลุ  และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง 537
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรูต้ามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีมีระบบช่วยเหลืออตัโนมัติเพ่ือเสริม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดย พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธกิุล  ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง  และจริพันธุ์ ศรสีมพันธุ์ 548

การนําเสนอผลงานสาขาการพยาบาลและการสาธารณสุขท่ีทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ ์
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม (NUR) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธชิัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถ์ิ  ผูช้่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขํา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ ์ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต์  อาจารยจ์ฑุารัตน์ ผูพ้ิทักษ์กุล  
อาจารย์วาร์ธินีย ์แสนยศ  อาจารยณ์ัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  และอาจารย์ศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท์ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 559 
ปัจจัยสว่นบุคคลและปัจจัยการทํางานแบบมสี่วนรว่มกบัพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยการทํางานอย่างมีสว่นร่วมตามสภาพจริง ตําบลแกม้อ้น อาํเภอจอมบงึ 
จังหวัดราชบุรี โดย ศิริพร เรืองรักษ์  ศุภัสสรา เจริญฉมิ  สมพิศ มว่งพารา  สิรินทรา วิทิตสกุลวัฒนะ  สุทธดิา มลูหา   
หทัยภัทร เพชรแพง  อภัสศร ยอดเกื้อ  อรพมิล นามประสพ  และหทัยชนก บัวเจริญ 560
ปัจจัยการรบัรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บรกิารออกกาํลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพ 
ออกกาํลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ปิยะณัฐ แสงศิรวิุฒิ  พนิดา บวัศรี  พลอยชมพู โยธานารถ   
ดวงสดุา ครองใจ  ฟ้าลดา เงินอรา่ม  ทักษิณา แจ้งกระจ่าง  ภิรารตัน์ วงษ์บําหลาบ  รรินดา อ่อนตา   
และหทัยชนก บัวเจริญ  569 
ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย จิตตมาศ พกุนาลุม่  รตินัฏฐ์ ชูทาน  และศิริพร ฉายาทับ  580 
ประสิทธิผลนวตักรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพื่อเสริมสรา้งความรอบรู้สุขภาพในผู้ใหญต่อนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง  
โดย อโนชา ศิริโยธา  ลลติา ปัญญา  วรนิษฐา กลิ่นอาจ  นิรชา พรมมา  วรราดา สธุงษา  ปรียา โพธสิาจันทร์  
ปาลกิา เรือนมินทร์  ลักษมณ สาวทรัพย์  และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 588



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดย ชาญณรงค์ คล้ายเกิด  ฌาศรีรตัน์ อัครธรรมบดี  ญาณิสา หงษ์เผือก  ณัชนก แปลงยศ  จิรนันท์ จรดล   
จิราวรรณ แสงศิลา  ณัฐนิชา อภิวันท์สิริวัฒน์  ชนกสดุา บินดี  และศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ 597
รูปแบบการสรา้งเสริมสขุภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกลา้มเนื้อและโภชนาการอาหาร 
สําหรับผูสู้งอายุ ในตําบลห้วยม่วง อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย นันทิดา โหวดมงคล 605
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวดัเลย โดย รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง 615 
ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบหุรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมอืง  
จังหวัดนครปฐม โดย วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 624

การนําเสนอผลงานสาขาบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ (MBA) 
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ  อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ ์ 
และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 635 
ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงกบัปจัจัยในการปฏิบัตงิานท่ีส่งผลต่อขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาตแิหง่หน่ึงในจงัหวัดกาญจนบุรี  
โดย ณัฐวดี ภูผา  สุนันทา พลายระหาร  จันจิราภรณ ์ปานยินดี  และวรญา ทองอุ่น 636
ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงกบัความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบรษิัท 
ผลิตปลากระป๋องแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม  
โดย เจนจิรา เจรญิผล  มัทณา แสงทอง  จันจิราภรณ ์ปานยินดี  และวรญา ทองอุ่น 647
ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ในกิจการเสื้อผ้าสาํเร็จรูป จงัหวัดนครปฐม โดย จันจริาภรณ์ ปานยินด ี สมพร ปานยินด ี และประภัสรา คงสาธิตพร 656 
ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการใช้บริการหา้งสรรพสินค้าในจังหวดันครปฐมผา่นสว่นประสมทางการตลาด  
โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 667
การรบัรู้คุณภาพการบรกิารทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดย พงษ์สันติ์ ตันหยง  ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  และเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ 675
ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม  
โดย เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ  พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  และชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 686
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บรกิารท่ีมผีลต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจเลือกรา้นแบตเตอรี่รถยนต์

ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย พลอยทิพย์ กุลจิตต์เจือวงศ์  และชาตรี ปรีดาอนันทสุข 695 
ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก โดย สุพิชชา จุตแิสง 707 
เชาวน์จิตอัจฉริยะ: แนวคิดการสร้างความสมดลุผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดย สมศรี เวิ่นทอง  และปริญญา มากลิ่น 718 
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ โดย สหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์  อสิยาภรณ์ กิตติอังกูรพร  และพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 729
แรงจงูใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสาํอางผา่นช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันครปฐม  
โดย เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ  วัลลภา วิชะยะวงศ์  และพงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ 739
การพัฒนากลยุทธผ์ลิตภัณฑ์ผา้จากเศษผ้าทอจกคูบัว  
โดย สุชาดา แสงดวงดี นนทกร ภิรมย์ภู่  ณัฐนันท์ ขันศรี  และนัทธสิทธิ ์เนียมสังข์ 751

และชาตรี ปรีดาอนันทสุข



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
การจัดการกลุ่มผกัปลอดสารพิษบา้นทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ์  สุรเชษฐ์ เกตุสูงเนิน  ธนะวัฒน์ ลาดนอก  และณัฐสุมน จานแก้ว 757
แนวทางการยกระดับผลติภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพื่อใหไ้ด้รับมาตรฐาน OTOP 
โดย นิระชา แก้วคุ้มครอง  มัลลิกา เหล็กดี  จีรภิญญา เขียวแก้ว  และแพรวพรรณ ตรีช้ัน  764 
ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
โดย จารวุรรณ บญุเหมาะ  ประวีร์ โคกเกษม  ฐิตวิัฒน์ คล้ายจันทรพ์งศ์  และสุชาดา แสงดวงดี 774
การพัฒนาแผนธุรกิจธรุกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม  
โดย พงศ์สฎา เฉลมิกลิ่น  อารยา ผวินวล  นิศารัตน์ จนัทราสกุล  และอะมิตา แผ่นสงูเนิน 785
ปัจจัยท่ีสง่ผลสาํเรจ็ในการประกอบธรุกิจปลากัดสวยงามเพื่อการสง่ออกในจังหวัดนครปฐม  
โดย ณัฐสินี เอกณรงค์พันธ์  สุดารัตน์ สิงหแ์กว้  กันตสัคค์ จวงครุฑ  และกนกพัชร กอประเสริฐ 794
แนวทางการเพิ่มมลูค่ากล้วยไมต้ัดดอกของจังหวัดนครปฐม 
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ  จฑุามาศ ยอดม่ิงขวญั  กมลวรรณ เรืองสธุากุล  และณัชวิชา สั่งแสวง 802
การพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับกล้วยไมส้กุลหวายตดัดอกในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย มงคลมาส อุน่ศิริ  อรรถพันธ์ บัวทอง เบญ็จวรรณ  บูรณะสุวรรณ ์ และกนกพัชร กอประเสริฐ 809
ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความผกูพันต่อองค์การกรณีศึกษา บรษิัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธรุกิจสุกร  
โดย สมบูรณ์ สาระพัด  และปรญิญา กันธะวงศ์ 819
บุคลิกภาพหา้องค์ประกอบและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรม 
ผลิตคอมพิวเตอรอ์ุปกรณแ์ละช้ินส่วนประกอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุร ี 
โดย จิรกฤต จินดาสวสัดิ์  และจมุพฏ บริราช 830
แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผกูพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม่ภูมิภาคตะวันตก  
โดย ศิริกันยา ลลติวสุภิญโญ  หรรษา คลา้ยจันทร์พงษ์  และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 840
องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธรุกิจท่ีมีผลตอ่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดย ณัฐวดี เขียวเจริญ  และจุมพฏ บริราช 854
ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะในบริบทคอนโดมิเนียม  
โดย สุพัตรา บัวประดิษฐ์  และชัยวฒัน์ อุตตมากร 864
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สงูอายุในจงัหวัดสระบุรี  
โดย สินิทรา สุขสวัสดิ์  นิสา เผา่เพ็ง  และธนัท เทพจติ 874
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจดัเก็บข้อมูลสขุภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบลวัดเสถียร 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย ชลลดา บรบิูรณ์  วนิดา ประทุมถม  ปวริศร์ ประทุมถม   
รุ้งทอง คงคาหลวง  สมคิด สร้อยกล่อม  ชนกนันท์ ชิวปรีชา  และมาลินี นาคใหญ่ 883
การพึง่ตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ตําบลดอนคา อาํเภอบางแพ จังหวัดราชบรุี  
โดย ชนาภรณ์ อยู่ผาสกุ  สิริรัตน์ วังตาล  สมภพ พรมเอี่ยม  วรกานต์ กลิ่นสุคนธ์  ยศธร ทองนอก   
พยุหะ อุปริภาพ  อภิชา ชวกิจโสกณ  และขวัญยุพา ศรีสวา่ง 894
ระดับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ศศิธร มะโนมั่น  สธุาวลัย์ พงศ์พริิยะจิต  ปลื้มกมล ชาวนาหุบ  ปฏิภาณ สีสุก 
ภาสกร มีมลูทอง  กุลสตรี แย้มมา  วัชรกร โพสกุล  และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 903



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรช่ันในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย 912
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุ่มอา้งองิท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อัจฉราภรณ์ วงษ์มณี  และสุมาล ีสว่าง 929
ปัจจัยคุณค่าตราสนิค้าและสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง 
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย นัฎฐิษา พุฒซ้อน  และพัชรห์ทัย จารุทวผีลนุกูล 941

การนําเสนอผลงานสาขานิเทศศาสตร์ (PR) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  รุจิโชค 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 956 
การรวีิวภาพยนตร์ของผู้มอีิทธิพลทางสื่อออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจในการรับชม

ภาพยนตร์ โดย พงศธร ศิลปอุไร  ธรรญธร ปญัญโสภณ  และปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ 957
ความคาดหวังและการตดัสินใจเลือกซ้ืองานสลักภัณฑข์องลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวดัชลบุรี  
โดย จักรกฤษณ์ แสงงาม  และเยาวนารถ พันธ์เพ็ง 966
การเปดิรับข่าวสาร ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนท่ีจําหน่ายผา่นสื่อออนไลน์  
โดย พนิตตา จินดาบุญมณี  และสหภาพ พ่อค้าทอง 975
กลยุทธ์การตลาด Offline to Online to On Ground คําตอบของโทรทัศน์ดิจิทัล โดย นครินทร์ ชานะมัย 984 
การสื่อสารดา้นบคุลิกภาพของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน โดย ปัทมา สารสุข 992 

การนําเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (HUM) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  ผูช้่วยศาสตราจารย์จติรภณ สุนทร  อาจารยว์ลัยลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1001 
การสะท้อนความโดดเด่นจากอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวของชุมชนในพื้นท่ีเมืองโบราณอู่ทอง โดย อรรถ อารีรอบ 1002 
ขนบกับนวลักษณใ์นรหสัคดีไทย เร่ือง เลือดข้นคนจาง โดย ธงชัย แซ่เจีย่ 1011 
ปัญหาการฆ่าตวัตายของผูต้้องขังในเรือนจํา  
โดย สนธยา โจมกัน  วรรณอนงค์ รกัดี  กนกพร คําสมัย  ศิริกัลยา เกรียติประกร  และสทิธิโชค กิตติญานุกูล 1020
An Error Analysis of English Diaries Written by Internship Students Majoring in English  
By Rapeeporn Sroinam, Jarurat Thammawong Witsanu Chaiyaphat and Praewpilas Rachomas 1028 
แก๊งผีนอ้ยในเกาหลี โดย อุมาพร สิทธิบูรณาญา  กมลวรรณ เกดิโถ  กฤษณา อุ่นเรือน  เขมกิา ตุม้ฉิม   
จินดารัตน์ จําปาเทศ  นาถยา แก้วศรีงาม  และธิดาวรรณ ทับแพ 1036
การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธสีอนแบบ SQ4R สําหรบันักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดย จิตราพร งามเนตร 1044
การศึกษากลวธิีการพูดเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสิทธภิาพของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ดวงจิตร สุขภาพสขุ  และกมลวรรณ ยืนยง 1052
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ศึกษากรณีเพลงพื้นบา้นลา้นนา 
โดย นภาลัย จติรบุรุษ 1061



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
ภัยจากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีโดยบุคคลในครอบครวั โดย สนธยา โจมกัน 1068 
ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการคุ้มครองนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการห้องพักรายวัน โดย สุภาพร แก้วตา 1077 
กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสตัว์  
โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์  สุธาทิพย์ ขวัญใจกลางดง  นพมาศ เกตุรักษา  ศิรลิักษณ์ ย่ิงยืน  รัตนพร สวา่งแสง  
กัลย์สุดา สงสถิต  ศิรินาถ ทองปาน จิราภรณ์ ธรรมนุส  และณรงค์ฤทธิ์ ขันคํา 1084 
A Study of Aristotle’s Rhetorical Appeals on the Ted Talks Speeches  
By Chompunoot Thung-ngoen and On-Usa Phimsawat 1091 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีผลตอ่การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน  
โดย วรรณวิษา วรวาท  นวลลักษณ ์วัสสันตชาติ  และจิราภรณ์ อรณัยะนาค 1101 
ตัวละครสาํคัญในนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ “รอมแพง”: การพินิจเชิงจติวิทยา  
โดย วิภาพ คัญทัพ 1109 
กลวธิีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โดย ปวีณา ดวงวงษา  กอบกาญจน์ กัปตพล  และศรีจติรา นวรัตนาภรณ์ 1115 
การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกบัการนิเทศแบบพัฒนาการในการนิเทศการปฏิบัติการสอน 
ของนักศึกษาครู โดย วิริยา วิริยารัมภะ 1123 
เบญจศีลกับปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต  
โดย กมลวรรณ ลิม้เจษฎาพงษ์  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย  และจรญิญา ธรรมโชโย 1133 
ศึกษาศิลปะลายรดนํ้าลงรักปดิทองเพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิ 
โดย บวรนันท์ จติตพงศ์  ธเนศ ภิรมย์การ  และสมชาย เซะวิเศษ 1143 
การศึกษาโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุร ีโดย ธิติพงศ์ มีทอง 1153 
พัฒนาการของเมอืงราชบุรใีนสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน โดย ธิติพงศ์ มีทอง 1163 
ความรุนแรงกับอาวุธปืน โดย ปิยะพร ตันณีกลุ 1172 
วัฒนธรรมการซอแรง: วิถี อํานาจ พลังแห่งการขับเคลื่อนแบบแผนกิจกรรมพัฒนากลุม่อาชีพเพื่อสรา้งศักยภาพ 
การจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน โดย จิตติมา ดาํรงวัฒนะ 1182 

 

การนําเสนอผลงานสาขารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ (PAL)  
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพฒันา  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1190 
ปัญหากฎหมายเกีย่วกับสญัญาสมัปทาน โดย สุรีรตัน์ ประจนปัจจนึก  และปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 1191 
กระบวนการปฏิบตัิงานดา้นสาธารณสุข ปญัหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครปฐม โดย อนุเชษฐ์ ผิวขํา  วริศรา เลื่องลือวุฒิ  และมนูญ จนัทร์สมบูรณ์  1200 
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจดัการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมอืงกระทุ่มลม้  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย ศิวัช นิยะมะ  อรณิชา จี้อุ่น  และมนูญ จันทรส์มบรูณ ์ 1216 
ทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีตอ่การปฏิบัติงานของสาํนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม  
โดย ดารารัตน์ สะสม  ธนพล แกว้ทองคํา  และมนูญ จันทร์สมบูรณ ์ 1228 
ปัญหาหลักของการเมืองไทย 20 ปี คือ รัฐบาลแบบอํานาจนิยม: จากทักษิณ ชินวัตร ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา  
โดย สมยศ สืบจากด ี 1241 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การบริหารจดัการสวัสดิการทางสังคมใหก้ับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี โดย ธิดารตัน์ สบืญาต ิ 1250 
ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  
โดย บรรพต กิติสนุทร  1264 
ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของขา้ราชการสาํนักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมทุรสาคร 
โดย บรรพต กิติสนุทร 1277 
ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปญัหาความขัดแย้งของกาํนันและผู้ใหญ่บ้าน อําเภอนครชัยศร ี 
จังหวัดนครปฐม โดย มนูญ จันทร์สมบูรณ ์ 1287 
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครปฐม อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม  
โดย รุ่งนภา เพง่รุง่เรืองวงษ์ 1303 
คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวดันครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุง่เรืองวงษ์ 1316 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาอาเซียนศึกษาและการระหว่างประเทศ (AEC)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย  และอาจารย์สุวภา จรดล  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1334 
ย้อนรอยยุทธศาสตร์ลุฟฮันซ่า โดย กฤศนพัชญ์ บญุช่วย 1335 
การเปลี่ยนผา่นสู่ชีวิตในเรือนจาํของ “แพะ” ในคดีอาญา โดย สุพรรณี อ่วมวงษ์ 1340 
มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวติ โดย นฤมล ถินทอง 1351 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความสาํเรจ็โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลกูเสือเพื่อคืนคนดีสูส่งัคม  
โดย จตุพร ธิราภรณ์ 1360 
ปรัชญาสังคมกับการวิเคราะห์ผลงานเรื่อง “Give a man a fish: ของ Professor James Ferguson”  
โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย  1371 
จาก Eastern Seaboard สู ่EEC การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไทยในภูมิภาคตะวันออก  
โดย สุปรีชญา บญุมาก  พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ  และณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ 1381 
8 วิชาชีพสู่การเปดิเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย สุวภา จรดล 1390 
787 ดรมีไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน โดย พัชรียา วิภาสเศรณี  และดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ 1395 
One Belt One Road : A Case study of China’s role in CLMV By Pasukun Teera-Outakorn 1400 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (PHB)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา  และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1406 
ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตาํบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 1407 
ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดาํเนินงานโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว้ 1420 
การประกาศตนเปน็พุทธมามกะ: มิตพิระพุทธศาสนาเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและสังคมไทย  
โดย พระครูปริยัตวิิสุทธิคุณ  วาสนา แก้วหลา้  และพระใบฎีกาสุพจน์ เกตนคร 1429 
การพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์: กรณศึีกษา ไทยฟิต (Thai Fit) โดย ชลกานต์ หงสะมตั 1439 
การสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณร์้านคาเฟ่ขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อริสา สาขากร 1447 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
“นาค” ในงานประติมากรรมสมัยทวารวดี โดย สพุิชฌาย์ จินดาวัฒนภูม ิ 1456 
พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เสน่ห์ความงามในงานประติมากรรมสมัยทวารวด ี 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูม ิ 1466 
จริยศิลป์: ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ภายใน โดย สมจิตต์ สวุรรณวงศ์  และปานใจ จารุวณิช 1477 
มุมมองความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญาและศาสนา โดย ธิติพงศ์ มีทอง 1486 
การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ โดย ธิติพงศ์ มีทอง 1494 
ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวมอญตาํบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดย ปัญญา รุ่งเรือง 1501 
จิตสาธารณะ: แนวคิดพื้นฐานและการจดัการเรียนรู้เพือ่พัฒนาและปลูกฝังจติสาธารณะใหแ้ก่ผู้เรียน  
โดย ปัญญา รุง่เรอืง 1511 
จริยธรรมจริยาในการดาํเนินชีวิตของผู้สงูอายุ โดย ภิรมย์ เจรญิผล 1520 
ปรัชญาชีวติตามแนวคิดทางพุทธปรชัญาเถรวาท โดย สรวิชญ ์วงษ์สอาด 1527 
อิทธิพลของแนวคิด มินิมอลลสิม์ ตอ่การออกแบบตวัอักษรไทย โดย สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์  และพงษธร เครือฟ้า 1538 
การออกแบบสีเขียว กับการสร้างแบรนด์ชุมชน “เหลือกิน เก็บขาย ได้เงิน” โดย ศิริญญา อารยะจาร ุ 1545 
พุทธจริยศาสตร์: ปัญหาจริยธรรม ในการยินดีรบัค่าตอบแทนเกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติ  โดย พสิิฐ สขุสกล 1552 
วิเคราะห์ปจัจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม  
โดย ณรงค์วรรษ บุญมา 1562 
วัฒนธรรมไทยยุค 4.0 : การใช้ภาษาของคนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ โดย ศิรินทิพย์ เด่นดวง 1574 
การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนขับร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพดนตรีไทยขั้นท่ี 4  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมัธยม)  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดฝกึทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย โดย รุจี ศรีสมบัต ิ 1583 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมบริการ (TR)  
อาจารย์ ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน  อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป ์  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1590 
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจา้หน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สุภัทรา อรรคทิมากลู  
จิตราพร จันทกล  ขจีพรรณ ทองอ่ิน  ปาจรีย์ สมร  ชนัญชิดา จันดาเรยีง  และนิโรธ เดชกําแหง 1591 
แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
โดย หทัยรัตน์ สวสัดี  และวนิดา ออ่นละมัย 1600 
ความคาดหวังและการรบัรู้ของผู้สงูอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย  
โดย สินิทรา สุขสวัสดิ์  อัญชนากาณฑ์ แกว้แจ่ม และจุฑาทิพย์ สวนบอ่แร ่ 1609 

 

การนําเสนอผลงานสาขาบริหารการศึกษา (EDA)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว  อาจารย ์ดร.นภาเดช บญุเชิดชู  และอาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1619 
ครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 สู่การพฒันาอย่างย่ังยืน โดย สุพินดา ฤทธจินัทร ์ 1620 
การบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รตันโกสินทร์ศก 238 โดย พนมกฤต บริสทุธิ์  และพิชญาภา ยืนยาว 1628 
สมรรถนะเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดย กรกต ขาวสะอาด  และนภาเดช บญุเชิดชู 1633 
ผู้นํากบัการบริหารการศึกษายุคดจิทัิล โดย อารีย์ นํ้าใจดี  และพิชญาภา ยืนยาว 1643 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบรหิารการศึกษา: อาวุธอันทรงพลังของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
โดย แวววรรณ จนัทร์ชูกลิ่น  และพิชญาภา ยืนยาว 1651 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสูส่ถานศึกษาแหง่นวัตกรรม โดย วาลกิา รักยินดี  และพิชญาภา ยืนยาว 1661 
นวัตกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก โดย เบญจมาภรณ์ ปัตตะวงค์  และนภาเดช บุญเชิดชู 1671 
การบริหารสถานศึกษาในยุคดจิิทัลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดย วาสนา วงษ์สังข์  และนภาเดช บุญเชิดชู 1679 
บริหารการศึกษาไทยในยุค 4.0: Big Data ในการบริหารสถานศึกษา โดย จักรพันธุ์ แก้วกญัหา  และนภาเดช บุญเชิดชู 1690 
การปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สงักดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 โดย ฉวีวรรณ เครือแตง  และพรศิริมา บรูณะพันธุ ์ 1700 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดย ชาเรณ ีดิพอดู  และพรศิริมา บูรณะพันธุ ์ 1711 
บทบาทการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสรา้งพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
จังหวัดกาญจนบุร ีโดย ณัฐตะวัน รกัช่ืน  และพรศิรมิา บูรณะพันธ ์ 1722 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาหลกัสูตรและการสอน (EDC)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์   
อาจารย์ ดร.บญุสม ทับสาย  และอาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน ์  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1730 
การพัฒนาหลักสตูรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา สาํหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ขวญัเรอืน ล้ําเลิศ  ทิพามล ศรีวิเชียร  เยาวลักษณ์ เจรญิวัฒน์   
วนิดา สมณะ  สาวิตรี ใจแจ้ง  สธุิตา วุ้นสีแซง  และอาทิตยา กุหลาบแก้ว 1731 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้นเพื่อส่งเสรมิความรู้และความสามารถในการพัฒนาหลักสตูร 
ของนักศึกษาครู โดย สุทธิพงศ์ บุญผดุง 1744 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษโดยใช้วิธกีารสอนแบบทีพอีาร ์
ร่วมกบัการใช้สือ่แอนิเมชันของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ราตรี เลี้ยงอํานวย  และรัตนาภรณ์ วงษ์อนันต์ 1755 
การพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5-6 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแ์บบแทรกในบทเรียนรว่มกับการใช้เรื่องเลา่ท่ีเป็นคําคลอ้งจอง  
โดย บุญสม ทับสาย  ศิรดา มีแกว้  และเรืองรอง เหมสุข 1765 
วิธีการสอนแบบอปุนัยร่วมกบักลวิธ ีSTAR เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน  
โดย ศิตาพร พมิพพ์ันธุ์  และจินตนา ศิริธัญญารัตน์ 1774 
แนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบรบิทของสังคมท่ีเปลี่ยนผ่านกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี โดย จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล  และอาทิตยา โภคสุทธิ ์ 1783 
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรักตวิสิต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ โดย ชญานี หาญรบ  ปานเพชร ร่มไทร  และปรญิญา ทองสอน 1793 
การศึกษาความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจาํนวนนับของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการตอบสนองตอ่การช่วยเหลือ  
(Response to Intervention : RtI) โดย สุทิตย์ สิมมา  และอัญชลี สารรัตนะ 1802 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่โดยใช้ภาษาบล็อก โดย สิริชัย จันทร์น่ิม 1811 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดย สิริพร กองพรหม  สุดาพร ปัญญาพฤกษ์  และนพพร ธนะชัยขันธ ์ 1817 
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โดยใช้วิธสีอน 
แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง  
โดย บุญสม ทับสาย  จิรดา แสงเผือ่น  ปุณณภา เถ่ือนนุ้ย  และศศิมา ดงีาม 1829 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาวิจยัการศึกษา และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) (EDR & RTR)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สจุจิตร์จลู  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1837 
การวิจัยและพัฒนาคู่มือปฏิบตัิงานเพ่ือรองรบัการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย ชรินรัตน์ บญุมาก 1838 
A Community Learning for Art and Culture Teaching Which Relevant in Education Program, MCU. 
Ubonratchathani Campus.  
By Phra Siwadet Somkote, Wasana Kaewla and Phrabaidika Suphot Ketnakorn 1849 
การจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะสําหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช้ันปท่ีี 3 ช่างอเิล็กทรอนิกส ์
โรงเรียนช่างฝมีือทหาร โดย ภูษิต บุณยทรรพ 1858 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์ ในวชิาฟิสิกส์เรื่องคลื่น   
โดย มัทนี เสียงเสนาะ  สหรัฐ คณฑา  และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ  1867 
การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรูว้ิชาการเงินธรุกจิ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน  
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดย พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา 1872 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มวีินัยและความรับผดิชอบ ดว้ยวิธีทํางานรบัผิดชอบร่วมกันในการเรียน 
วิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ของนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย ณิชชา อ่อนอุดม 1881 

 

การนําเสนอผลงานสาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (LD)  
รองศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1889 
การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหมิพานต์ในการเป็นวัสดปุอซโซลาน โดย อรณุเดช บุญสูง 1890 
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จังหวัดนครปฐม โดย รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ 1899 
การศึกษาความต้องการและปจัจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสนิใจซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของประชาชน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอตุรดิตถ์ โดย เจนศักดิ์ คชนิล  ธนภูมิ เฟื่องเพียร  และปญัจพล ไทยปิยะ 1909 
การสร้างเครื่องอดัขยะโดยอาศัยกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเกบ็ขยะในชุมชนจังหวัดน่าน 
โดย พงษ์ธร วิจติรกูล 1920 
การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม จงัหวดันครปฐม  
โดย ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวสัดิ ์ 1930 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
รูปแบบการสรา้งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษา  
โรงเรียนวัดศรีวสิารวาจา จังหวัดนครปฐม โดย เนตรสดุา สงสกุล 1938 
ศักยภาพของทรัพยากรประมงนํ้าชีตอนล่างเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม  
โดย สุภัชญา ธานี  และสมสมร แกว้บริสุทธิ ์ 1946 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มชาติพันธุจ์ีนยูนนาน ตําบลแมส่ลองนอก อําเภอแม่ฟา้หลวง 
จังหวัดเชียงราย โดยการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่คุณค่า โดย ธีรวัชร แกว้เปี้ย  และสุภาพร คําเตจา 1956 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จงัหวัดนครปฐม   
โดย ทศวัชร์ แซ่อึ้ง  และมาริษา สุจติวนิช 1968 

 

การนําเสนอผลงานสาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี  และอาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1985 
ผลของกรดซิลิซิคต่อการเติบโตของกล้วยไมส้กลุหวายสายพันธุ ์Sonia ‘Red Jo’ เมื่อไดร้บัสภาวะความเครยีดเกลือ

ในหลอดทดลอง โดย อรพรรณ โตงาม  ศรณัยพร มากทรัพย์  และกุลนาถ อบสุวรรณ 1986 
ผลของโพรลีนต่อการเตบิโตภายใตส้ภาวะความเครียดเกลือของกล้วยไม้ 
สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลอง โดย อรพินท์ จูนีนารถ  ศรณัยพร มากทรัพย์  และกลุนาถ อบสุวรรณ 1991 
คุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือ อาํเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุร ี 
โดย สุดารตัน์ ไชยเฉลิม  และสรุีรัตน์ เทมวรรธน์ 1998 
 

การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (SCI)  
รองศาสตราจารย ์ดร.จักรพงษ์ แกว้ขาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม  
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา  และอาจารย์กติตพิงษ์ เสยีงเสนาะ  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2008 
การปรับปรงุการออ่นตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์โดยใช้แคลเซียมคารบ์อเนต

ร่วมกบัเขมา่ดําเกรด N330 เป็นสารตัวเตมิ 
โดย สุนิสา หัวนา  มัณฑนา สงไข  สไุหลหมาน เบญฤทธิ์  และวัชรินทร ์สายน้ําใส 2009 
การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติท่ีมีกากกาแฟเป็นสารตัวเติม  
โดย ปุญชิดา ธนกลุทิพากร  นงลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร ์ และธนัญญา เสาวภาคย์ 2017 
ผลของเทคนิคการผสมและความเข้มข้นของนํ้ายางต่อประสิทธิภาพการผสมของน้ํายางธรรมชาติกบัสารก่อซิลิกา  
โดย กิตติศักดิ ์หลงัเถาะ  ธเนศ ศรีมาเมือง  และจิณณด์ี ทัฟฟรีย์ 2025 
กาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมยางรีเคลม: อิทธิพลของปริมาณยางรีเคลม  
โดย อุไรวรรณ สกุยัง  ธัญสิริ คงพระบาท  ธญัญาภรณ ์แก้วขาว  จุฑาทิพย์ อาจชมพู  และสุรเดช มัจฉาเวช  2033 
อิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคยางครัมบ์ตอ่สมบัติของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์  
โดย อุไรวรรณ สกุยัง  เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์  และสรุเดช มัจฉาเวช 2042 
วัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเศษกระดาษเหลอืใช้ในสาํนักงาน 
โดย สุรเดช มจัฉาเวช  วีรชัย เกื้อไข  จารุกิตติ์ เจริญฤทธิ์  อุไรวรรณ สุกยัง และสวุัฒน์ รัตนพันธ ์ 2049 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลอืกหอยแครงเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาต ิ 
โดย วาสนา หมัดล่าเตะ  และวัชรินทร์ สายน้าํใส 2058 
ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบตัิทางกายภาพ และการเสือ่มสภาพของยางธรรมชาติผสมแปง้พืชเป็นสารตัวเตมิ  
โดย ฟาตีฮะห ์แดวอสนุง  นฤปนาถ พลเมือง  และวัชรินทร์ สายนํ้าใส 2066 
การบาํบดันํ้าเสียโดยใช้ผักตบชวาสําหรับการกําจัดโลหะหนัก 
โดย อาภัสรา สงิหย์ะบุศย์  อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล  สมปอง ทองงามดี  และรุง่ทิวา ชิดทอง 2074 
การศึกษาเปรียบเทียบการผอ่นคลายความเค้นของยางแผ่นรมควันและยางแท่งมาตรฐานไทย 
ด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนน่ี โดย ณัฐกานต ์หมนันาเกลอื  ไรฮานา เจะเตะ  และวัชรินทร์ สายนํ้าใส 2081 

 

การนําเสนอผลงานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา  และอาจารย์ ดร.เกล้ากลัยา ศิลาจันทร์  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2089 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสาํหรับแจง้เตือนภัย สาํหรบันักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร โดย อนุมาศ แสงสวา่ง  ศราวธุ แดงมาก  และณัฐพล ใจด ี 2090 
การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตดัสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา โดย ยุพดี อินทสร  คมกฤช เจรญิ  สกรรจ ์รอดคล้าย  และนูรฮัยฟา อาแว 2098 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือ่สาร (EEC)  
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กลูการขาย  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2107 
การออกแบบระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมตั ิ 
โดย บุญธง วสุริย์  วิศวะ สื่อสุวรรณ  และสมุนัส รื่นนุสาร 2108 
การออกแบบระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็มโดยใช้ชุดประจุไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์  
โดย บุญธง วสุริย์  วิศวะ สื่อสุวรรณ  อดิศักดิ ์จตรุพิรย์ี  และสุมนัส รื่นนุสาร 2120 

 

การนําเสนอผลงานสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (CED)  
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง  อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน  อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา   
อาจารย ์ดร.มนัสนิต ใจด ี อาจารย ์ดร.วิมาน ใจดี  อาจารย ์ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี  และอาจารย์วินยั เพ็งภิญโญ  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2132 
การพัฒนาส่ือแอนิเมชัน 2 มติิ รว่มกบัทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือส่งเสรมิการเรียนรู ้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  
โดย วณิชญา จาํปา  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 2133 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รว่มกบัรูปแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบางเลนวทิยา โดย กมลวรรณ บุตรบางปลา  และวินัย เพ็งภิญโญ 2142 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รว่มกบัเทคนิคการเรียนรูแ้บบนําตนเอง เรือ่ง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สาํหรบันักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จงัหวัดราชบุรี โดย ชาญชัย แสงนิล  และสุมาลี สิกเสน 2151 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่อง การใช้โปรแกรม scratch  
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา โดย คงศักดิ์ บญุเสม  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 2160 
การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันสาํหรบัการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายสาํหรับโรงเรียนบางหลวงวิทยา  
โดย พรทิพา กลัยา  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 2169 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิต ิวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดย สุพชัธิดา แซ่ฉั่ว  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 2178 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองนกแก้ว โดย ณัฐกิตติ์ เพชรลอม  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 2187 
การพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รปูแบบเกมผจญภัย เรือ่ง อาหารและโภชนาการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนวัดราษฎรศ์รัทธาราม โดย ณัฐสุดา อ่อนคํา  และนพดล ผู้มจีรรยา 2196 
การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสระสี่มุม โดย ธวัชชัย สามงามเสือ  และนพดล ผู้มีจรรยา 2205 
การพัฒนาส่ือความเป็นจรงิเสรมิแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลกัการทํางานของคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น สาํหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา โดย นันทพล เจรญิผล  และนพดล ผูม้ีจรรยา 2215 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด  
เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
โดย กิตติศักดิ ์แดงมณี  และสมุาลี สิกเสน 2224 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรว่มกับการเรียนรูแ้บบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวงันํ้าเขียว โดย ธนิน ปรีชาสุนทร  และสุมาล ีสิกเสน 2233 
การพัฒนาส่ือแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษรว่มกบัการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับ 
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนวดับางหลวง โดย อลังการ ชูศรี  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 2243 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สาํหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวหิาร) โดย ฉัตรชนก ภู่ระหงษ์  และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศร ี 2252 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง  
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมอืด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
โดย เบญจวรรณ พิกุลขาว  และวมิาน ใจด ี 2262 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเวบ็แอปพลิเคชัน 
สําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร ์โดย อิทธิพัทธ์ จันทรแ์จ้ง  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 2273 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบเพื่อนคู่คิด เรื่อง คําภาษาไทยพ้ืนฐาน  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง โดย ภาณพุงค์ รอดโต  และสุขสวสัดิ์ แซ่ลิ่ม 2282 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกบัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย เกียรติศักดิ ์เสนาพิทักษ์  และไพศาล สมิาเลาเต่า 2291 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
โดย วงศกร สินทอง  และวิมาน ใจดี 2301 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  
โดย ภานุวัฒน์  เกริกชัยศรี  และสขุสวัสดิ์ แซ่ลิม่ 2311 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว้ย EDMODO ร่วมกับการเรียนรูแ้บบผสมผสาน รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดย รัตนพล กันสิงห์  และวินัย เพ็งภิญโญ 2319 

 

การนําเสนอผลงานสาขาบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ (MBA)  
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ  อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์   
และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2328 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการการผลติไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ  
โดย รุจิรา จิตรหวงั  กมลรัตน์ หลีเหง้ กันทิมา เกรกิเกยีรติสกลุ  จริาพร ฉลองธรรม   
อนันตชัย วรรณจาํปา  และรุจิโรจน์ ธรรมนิทรา 2329 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บรกิารของงานทะเบียนและวัดผลของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  และจฑุามาส ศรีชมภู 2336 
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกจิจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตจงัหวดัภูเก็ต  
โดย ปกรณ์ นวนสง  ณัฐวุฒิ บญุศรี  และนิศศา ศิลปเสรฐ 2344 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธรุกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด 
จังหวัดสรุินทร์ โดย ธิณัติดา กอ้นทอง  ณัฐวุฒิ บุญศรี  และดวงรตัน์ โกยกิจเจริญ 2351 
ระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารสว่นจังหวัดภูเก็ต  
โดย ธวัลรตัน์ เวียงแก้ว  นิศศา ศิลปเสรฐ  และดวงรตัน์ โกยกิจเจริญ 2361 
การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายสาํหรบัผลติภัณฑ์ของกลุม่ผูสู้งอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  
โดย นทีกานต์ คงอ้วน  อรณุลกัษณ ์กลิ่นพะยอม  พัชรี กะดังงา  และดาํรงค์ กลิ่นพยอม 2371 

 

การนําเสนอผลงานสาขานิเทศศาสตร์ (PR)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจโิชค และอาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2378 
การรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์  
โดย นราวิชญ ์จันทาวี  และปฎิภาณ ลพบรุ ี 2379 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live และการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์บาํรุงผิว

สําหรับผูห้ญงิ ในจังหวัดชลบุรี โดย ศุภาวดี ใจรักษ์  และปริยา รินรัตนากร 2388 
การตดัสินใจซ้ือไมเ้ทียม WPC ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดย พรพิชชา โยธาวงค์  และปฎิภาณ ลพบรุ ี 2396 
ปัจจัยในการตัดสนิใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมอืงพัทยา โดย ประทุมทอง ทิศกระโทก  และพจน์ ใจชาญสุขกิจ 2404 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สือ่สังคมออนไลน์ เพื่อการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังผูใ้ช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวทิยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
โดย ณัฐฐิรา สิรสินุทรรัชต์  และปรยิา รินรัตนากร 2412 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
การรบัรู้ข่าวสาร ความตอ้งการ ทัศนคติ และการตดัสนิใจซ้ือ การประกนัสุขภาพส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
ในจังหวดัชลบุรี โดย นลินรัตน์ ทับไทร  และสหภาพ พ่อค้าทอง 2421 

 

การนําเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (HUM)  
รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย์จติรภณ สุนทร  อาจารยว์ลัยลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2431 
ผลการใช้ชุดฝึกอา่นเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้าํ ร ล ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยช้ันปีท่ี 3  
โดย ณัฐทิญาภรณ ์การะเกต ุ 2432 
การพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ  
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยใช้เกมทายคําศัพท์  
โดย ลดาวัลย์ จันทวงค์  ธาริณ ีสวสัดี  นุชนารถ คงทอง  และขนิษฐา ซุ่นคง 2439 
การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน  
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนรว่ม โดย เบญจพร บญุสยมภู 2449 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

ของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย วนัวิสา แย้มกระจ่าง 2457 
 

การนําเสนอผลงานสาขารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ (PAL)  
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพฒันา  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2465 
การเมืองวา่ดว้ยเรือ่งทัศนคติท่ีมีต่อการมสี่วนรว่มของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ธรียุทธ ชะนิล  และเกรียงไกร ข่ายมา่น 2466 
การปรับตวัของตํารวจในยุคดิจิทัล โดย จีระ ทํามาเกต ุ 2473 
ตํารวจสบืสวนมืออาชีพ โดย เดวิท ไชยสาร 2482 

 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาหลกัสูตรและการสอน (EDC)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์   
อาจารย์ ดร.บญุสม ทับสาย  และอาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน ์  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2490 
การศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพื้นเพภาษาต่างกัน  
โดย อรุณโรจน์ สอนเถื่อน  และสุธรรม สอนเถื่อน 2491 
การศึกษาความต้องการหลักสตูรทางดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสมสาํหรบัผู้สูงอายุจงัหวัดอุตรดิตถ์  
โดย ธนทัต สุนทรานนท์  วจี ปญัญาใส  และชลายุทธ ครุฑเมือง 2502 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวชิา การคิดและการเขียนงานวิชาการ          
โดย ชนิตตา โชติช่วง 2511 
การบรูณาการเกมในการจดัการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน โดย วิภาวี วันละ และ Shen Ye 2521 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 

การนําเสนอผลงานสาขาสาขาวิจยัการศึกษา และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) (EDR & RTR)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สจุจิตร์จลู  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2530 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และสารเคมีพื้นฐานในห้องปฏิบัตกิารสาขาวิชาเคม ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย รชันี ลิ้มปฐมชัยชาญ 2531 
การพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบตัิการสาขาวิชาเคม ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ธนัยากานต์ ทองธรีศรีวงษ์ 2541 
การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลไดรเ์พื่อการเกบ็รักษา การเผยแพร่และการสบืค้นเอกสารสาํคัญในงานด้านสารบรรณ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประกาศ คําสัง่ กฎระเบียบ และขอ้บังคับ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย กัลยากร สุขสวัสดิ ์ 2551 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดย มัทนี เสียงเสนาะ  ณัฐวุฒิ สาํเภาทอง  เพชร บรสิุทธิ์  และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 2561 
การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อรอารีย์ อชุม  กรกช อาคมศิลป์  และสมบรูณ์ มาตรศร ี 2567 

 

การนําเสนอผลงานสาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (LD)  
รองศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2577 
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผใ่หเ้ป็นแผ่นไม้ท่ีมีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่เพื่อออกแบบผลติภัณฑ์ชุมชน

แนวคิดออกแบบย่ังยืนของชุมชน ตําบลลุม่สุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรุี  
โดย รัชดาภรณ์ บญุทรง  เอกบุตร อยู่สุข  มงคล พัชรวงศ์สิริ  แสงโสม ตั้งสินพูลเพ่ิม  และกนิษฐา สัฏชนะ 2578 
ความตอ้งการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สงูอายุชุมชนหนองบัว  
โดย รังสรรค์ ชัยบาํรุง  และกนิษฐา สัฏชนะ 2586 
รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา บา้นท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุี  
โดย นิลุบล ทองชัย  และปรวิศา โกวรรธนะกลุ 2595 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงพื้นบ้านในจงัหวดัเพชรบุร ีโดย ณชัชานุช พิชิตธนารตัน์ 2603 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 2611 
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ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้าํจากผลมะตาดดว้ยวิธีการดักจับอนุมลูเอบีทีเอส 
The Antioxidant Activity of Aqueous Extract from 
 Dillenia indica Fruits using ABTS Scavenging Assay 

 
อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล1*  และยุทธชัย อุสุพานิชย์1 

 
1สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

*arunrat28@webmail.npru.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดแห้งด้วยวิธีการดักจับ
อนุมูลเอบีทีเอส ผลพบว่าสารสกัดน้ําออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระดับปานกลาง มีความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดท่ียับย้ังอนุมูล
เอบีทีเอสได้ร้อยละ 50 (ค่า IC50) เท่ากับ 44.600.55 มิลลิกรัมต่อลิตร เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ มีค่า IC50 เท่ากับ 
5.820.02 มิลลิกรัมต่อลิตร  จากผลการทดลองดังกล่าวทําให้ทราบว่าการรับประทานอาหารหรือด่ืมน้ําสกัดจากผลมะตาด
เป็นส่วนประกอบสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคท่ีมีสาเหตุของอนุมูลอิสระได้  
 
คําสําคัญ: มะตาด  แอปเปิ้ลมอญ  ดิลลิเนียซีอี  ต้านอนุมูลอิสระ  เอบีทีเอส 
 

Abstract 
 

This study was aimed to analyze antioxidation activity of aqueous extract from the dried 
Dillenia indica fruits according to ABTS radical scavenging assay. The result showed that the extract 
possessed moderately antioxidant activity with a half maximal inhibitory concentration (IC50) of 
44.600.55 mg/L by comparison with trolox as a standard compound that exhibited an IC50 of 5.820.02 
mg/L. According to this result, a consumption of food and beverage prepared from D. indica fruits as an 
ingredient could reduce the risk of disease caused by a free radical.  
 
Keywords: dillenia indica, elephant apple, dilleniaceae, antioxidation, ABTS 
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1. บทนํา  
 

มะตาดหรือแอปเปิ้ลมอญ (elephant apple) เป็นพืชท้องถ่ินชุมชนชาวมอญ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dillenia indica 
วงศ์ Dilleniaceae จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบเป็นรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย กว้าง
ประมาณ 8-12 เซนติเมตร และยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวนวล ผลเป็นผลเดี่ยว เป็นรูปทรงกลมเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ส่วนผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ผลมีกลิ่นเฉพาะตัว มีเมือก

เหนียวและมีรสเปร้ียวอมฝาด  ชาวบ้านชุมชนชาวมอญโดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
นิยมนําผลมะตาดมาประกอบอาหารแกงส้ม แกงคั่ว หรือใช้ผลสดจิ้มกับน้ําพริก ซ่ึงมีสรรพคุณช่วยระบบขับถ่าย แก้อาการไอ
และช่วยขับเสมหะได้  ส่วนวุ้นในผลมะตาดมีลักษณะเหนียวลื่นช่วยเคลือบแผลในกระเพาะและลําไส้ และส่วนใบจะมีรสฝาด

สามารถใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2561)  
การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของส่วนผลมะตาดพบองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) 

กลุ่มคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (cardiac glycosides) และกลุ่มแอลคาลอยด์ (alkaloids) (รัตนา เฉลิมกลิ่น  ผานิตตา อัจฉริยนนท์  
ปราณี ปิ่นเงิน  และพัฒนพงศ์ จินดามงคล, 2549)  สารบริสุทธ์ิออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา (ภาพที่ 1) ท่ีแยกได้จากส่วนผล ได้แก่ 
โปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanin) ออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีแรง (Fu et al., 2015) และกรดเบทูลินิก (betulinic 
acid) ซ่ึงเป็นสารกลุ่มเทอร์พีนออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับย้ังเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว U937, HL60 และ K562 (Kumar et 
al., 2010) ซ่ึงมีสาเหตุจากอนุมูลอิสระด้วยเช่นกัน และยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) (Biwas et al., 2017) 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้าง (1) โปรแอนโทไซยานิน และ (2) กรดเบทูลินิก 
 

ในปี 2005 Abdile et al. นําผลมะตาดแห้งสกัดด้วยเมทานอล เอทิลอะซีเตต และน้ํา ตามลําดับ โดยการแช่ท่ี
อุณหภูมิห้อง ทดสอบความสามารถในการยับย้ังอนมูลของสารสกัดต่าง ๆ ด้วยวิธี phosphomolypdenum และวิธี β-
carotene-linolenate model system มีค่าร้อยละการยับย้ัง เท่ากับ 45-80 และ 30-80 ตามลําดับ และทดสอบวิธี DPPH 
radical scavenging activity มีค่า IC50 เท่ากับ 25-100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และในปี 2012 Das et al. เตรียมสารสกัดผล
มะตาดด้วยเมทานอลและปิโตรเลียมอีเทอร์โดยเครื่องสกัดซอกห์เลต (Soxhlet extractor) และสารสกัดน้ําโดยการแช่ท่ี
อุณหภูมิห้อง ทดสอบโดยวิธี DPPH radial scavenging assay, hydroxyl radical, oxygen radical, nitric oxide inhibitions 
และ reducing ability มีค่า IC50 เท่ากับ 31-66, 50-59, 51-93, 40-72 และ 40-102 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ   

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดด้วยวิธีดักจับอนุมูลเอบีทีเอส  
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3. อุปกรณ์และวิธีการ/วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 วิธีการทดลองท่ัวไป 

            ความยาวคลื่นสูงสุด (max) และค่าการดูดกลืนแสง (A) วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ บริษัท 
Hitachi U -1800 และคิวเวตต์เป็นพลาสติก  ตัวทําละลาย ได้แก่ เฮกเซน และเอทานอล นํามากลั่นก่อนใช้เป็นตัวทําละลาย

สกัด สารมาตรฐานโทรลอกซ์ (trolox) ย่ีห้อ Sigma-Aldrich ความบริสุทธ์ิ >97% เอบีทีเอส (ABTS) ย่ีห้อ Sigma-Aldrich 
และโพแทสเซียมเพอร์ซัลเฟต (potassium persulfate) ย่ีห้อ Pan Reac Apply Chem 
 

3.2 แหล่งวัตถุดิบ  
เก็บตัวอย่างประกอบด้วยกิ่งท่ีมีใบและดอกท่ีสมบูรณ์ จากหมู่บ้านโบอ่อง ตําบลปิล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นํามาจัดเรียงและตัดแต่งตัวอย่างบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดไม่เกิน 25x42 
เซนติเมตร โดยจัดแสดงส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้น ทําให้แห้งในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 70 
องศาเซลเซียส จนกระท่ังแห้งสนิท ส่งพิสูจน์และเก็บตัวอย่างพืชอัดแห้งอ้างอิงเลขท่ี BKF no. 194726 ไว้ท่ีสํานักหอพรรณไม้ 
สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   

 

3.3 การเตรียมสารสกัดจากผลมะตาด 
นําผลมะตาดสดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร ผ่าเอาเมล็ดออกก่อนนํามาห่ันให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วอบ

ให้แห้งในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 60  องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงท่ี (ปริมาณน้ําร้อยละ 89.94) ชั่งผงมะตาดแห้ง

บดละเอียดหนัก 7.767 กรัม สกัดต่อเนื่องด้วยเครื่องสกัดซอกห์เลตด้วยเฮกเซนเพ่ือกําจัดไขมันออกก่อน แล้วนํากากเดิมมา
สกัดต่อด้วยน้ํากลั่น จนกระทั่งได้สารสกัดใสไม่มีสี นําสารสกัดท่ีได้ไประเหยตัวทําละลายออกจนกระท่ังแห้งด้วยเครื่องระเหย

แห้งลดความดันแบบหมุน คิดเป็นร้อยละผลได้ของสารสกัดหยาบเฮกเซนและสารสกัดหยาบน้ํา เท่ากับ 0.5021 และ 
30.6810 ตามลําดับ 

 

 3.4 วิธีดักจับอนุมูลเอบีทีเอส (ABTS radical scavenging assay) 
            อ้างอิงวิธีการทดสอบจาก Zhou et al. (2019) โดยผสมสารละลาย ABTS เข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ และสารละลาย
โพแทสเซียมเพอร์ซัลเฟตเข้มข้น 2.45 มิลลิโมลาร์ ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ท้ิงไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 14-16 
ชั่วโมง จะได้สารละลายสต๊อก (stock solution) ของอนุมูลแคตไออออนเอบีทีเอส (ABTS radical cation, ABTS+) จากนั้น
เจือจางสารละลายสต๊อกของ ABTS+  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ด้วยน้ํากลั่นปริมาตร 36 มิลลิลิตร ได้สารละลายใช้งาน (working 

solution) ของ ABTS+  วัดค่าการดูดกลืนแสง (Acontrol) ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ท่ี max เท่ากับ 734    
นาโนเมตร มีค่า Acontrol  เท่ากับ 0.700±0.002  จากนั้นผสมสารละลายใช้งานของ ABTS+  ปริมาตร 2.4 มิลลิลิตร กับ
สารละลายของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด (ความเข้มข้นในช่วง 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร) ความเข้มข้นละ 0.6 มิลลิลิตร 

(วิเคราะห์ 3 ซํ้า) ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (Asample) ท่ี max เท่ากับ 
734 นาโนเมตร แล้วคํานวณร้อยละการดักจับอนุมูลเอบีทีเอส (%ABTS radical scavenging) ดังสมการ (1)  
 

                       %ABTS radical scavenging = [(Acontrol – Asample)/Acotrol] x 100                                          (1) 
             เม่ือ Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายใช้งานของ ABTS+   
                   Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 
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                    การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะพิจารณาจากความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดท่ียับย้ังอนุมูลเอบีทีเอสได้ร้อยละ 
50 (Half Maximal Inhibitory Concentration, IC50) โดยเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ (ความเข้มข้นในช่วง 0-50 
มิลลิกรัมต่อลิตร)  
 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการทดสอบการดักจับอนุมูลเอบีทีเอสในสารสกัดจากผลมะตาดท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ดังตารางท่ี 1 แล้วเขียน
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น (แกน X) และการดักจับอนุมูลเอบีทีเอส (แกน Y) มีค่า IC50 เท่ากับ 44.600.55
มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 2) เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ มีค่า IC50 เท่ากับ 5.820.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 3)      
การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง ABTS+ และสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด ดังภาพท่ี 4 โดยในขั้นตอนแรก 
ABTS กับปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์ซัลเฟต เกิด ABTS+ (Moon and Shibamoto, 2009) จากนั้นโปรแอนโทไซยานิน 
(Fu et al., 2015) กรดเบทูลินิก (Kumar et al., 2010) หรือสารประกอบฟีนอลิกซ่ึงพบในผลมะตาด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น   
สารต้านอนุมูลอิสระได้ โดยส่วนโครงสร้างของสารเหล่านั้นประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group, OH) บนวงเบนซีน 
เม่ือทําปฏิกิริยากับ ABTS+ โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นอนุมูลท่ีมีความเสถียร  
 
ตารางท่ี 1 ผลการดักจับอนุมูลเอบีทีเอสของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด 
 

ตัวอย่าง ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

การดักจับอนุมูลเอบีทีเอส 
(ร้อยละ) 

IC50 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

สารสกัดน้ํา 0 0.000.00 44.600.55 
 25 38.240.17  
 50 49.450.46  
 100 66.190.36  
 250 98.040.22  
 500 98.280.38  
โทรลอกซ์  
(สารมาตรฐาน) 

0 0.000.00 5.820.02 
2.5 30.470.28  
5 43.390.30  
10 56.680.31  

 25 98.750.22  
 50 99.470.17  
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ภาพท่ี 2 ร้อยละการดักจับอนุมูลเอบีทีเอสของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ   
 

              
 
 
 

ภาพท่ี 3 ร้อยละการดักจับอนุมูลเอบีทีเอสของสารมาตรฐานโทรลอกซ์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ     
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ภาพท่ี 4 ปฏิกิริยาสารต้านอนุมูลอิสระกับ ABTS+ 
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องค์ประกอบทางเคมีในผลมะตาดพบโปรแอนโทไซยานิน ฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิก ซ่ึงผู้วิจัยและคณะ

ได้วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolics content) และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม (Total flavonoids content) 
ของสกัดน้ําจากผลมะตาด มีค่าเท่ากับ 15.7596±0.10 มิลลิกรัมสมมูลแกลลิกต่อพืชแห้ง 1 กรัม และ 12.1592±0.13 
มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินกต่อพืชแห้ง 1 กรัม ตามลําดับ (การะเกตุ โบอ่องเจริญลาภ  สรีวรรณ อ่อนบัว และอรุณรัตน์ สัณฐิติ-
กวินสกุล, 2561) โดยผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Das et al. (2012) วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.8 
โดยนํ้าหนัก ซ่ึงโครงสร้างองค์ประกอบทางเคมีเหล่านั้นมีสภาพมีขั้ว (polarity) ค่อนข้างมาก สามารถใช้น้ําซ่ึงมีสภาพข้ัวมาก

เช่นกันจึงสกัดสารท่ีมีสภาพข้ัวมากออกมาได้ ซ่ึงสารเล่านั้นมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระจึงให้ผลการทดลอบการดักจับอนุมูลเอบีที

เอสได้  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Das et al. (2012) ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด ทดสอบ

โดยวิธี DPPH radial scavenging assay, hydroxyl, oxygen, nitric oxide inhibition และ reductive ability มีค่า IC50 
เท่ากับ 74.73, 75.10, 92.44, 71.87 และ 102.45 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ เช่นเดียวกับในปี 2005 Abdile et al. 
ทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radial scavenging assay ของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด มีค่า
ร้อยละการยับย้ังเท่ากับ 8-18  

 
5. บทสรุป 

 

สารสกัดน้ําจากผลมะตาดออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ในระดับปานกลาง มีค่า IC50 เท่ากับ 44.600.55 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซ่ึงทดสอบโดยวิธีดักจับอนุมูลเอบีทีเอส  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและวิเคราะห์ปริมาณ

ของกรดเบทูลินิก หรือสารต้านอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ ในสารสกัดน้ํา รวมท้ังทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็น

การยืนยันผลต่อไป เพ่ือจะได้นําองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้แก่ อาหารและน้ําด่ืม

สมุนไพรท่ีทําจากผลมะตาด อีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรไทยของชุมชนชาวมอญต่อไปอีกด้วย  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งบประมาณประจําปี 2561 
 

7. เอกสารอ้างอิง  
 

การะเกตุ โบอ่องเจริญลาภ  สรีวรรณ อ่อนบัว และอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล. (2561). ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณ  
ฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งท่ี 10 (The 10th NPRU national conference) ระหว่างวันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561, หน้า 55-62.  

รัตนา เฉลิมกลิ่น  ผานิตตา อัจฉริยนนท์  ปราณี ปิ่นเงิน  และ  พัฒนพงศ์ จินดามงคล. (2549). การพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
การจัดการอนุรักษ์พรรณไม้อายุยืนของชุมชนเกาะเกร็ด: ต้นมะตาด (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

เทคโนโลยีชาวบ้าน. (2561). มะตาดหรือแอปเปิ้ลมอญ. ค้นเม่ือ 9 เมษายน 2562 จาก  
https://www.technologychaoban.com/folkways/article_47924 

Abdile, M. H., Singh, R. P., Jayaprakasha, G. H., & Jena, B. S. (2005). Antioxidant activity of the extracts from 
Dillenia indica fruits. Food Chemistry, 90, 891-896.   

Biwas, R., Chanda, J., Kar, A., & Mukherjee, P. K. (2017). Tyrosinase inhibitory mechanism of betulinic acid 
from Dillenia indica. Food Chemistry, 232, 689-696.   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 7



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

8 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

Das, M., Sarma, B. P., Ahmed, G., Nirmala, C. B., & Choudhury, M. K. (2012). In vitro antioxidant activity total 
phenolics content of Dillenia indica, Garcinia penducalata, commonly used fruits in Assamese 
cuisine. Free Radicals and Antioxidants, 2, 30-36. 

Fu, C., Yang, D., Peh, W. Y. E., Lai, S., Feng, X., & Yang, H. (2015). Structure and antioxidant acitivties of 
proanthocyanins from elephant apple (Dillenia indica Linn.). Journal of Food Science, 80, 
C2191-C2199. 

Kumar, D., Mallick, S., Vedasiromoni, J. R., & Pal, B. C. (2010). Anti-leukemic activity of Dillenia indica L. 
fruit extract and quantification of betulinic acid by HPLC. Phytomedicine, 17, 431-435.                                 

Moon, J.-K. and Shibamoto, T. (2009). Antioxidant assays for plant and food components. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 57, 1655–1666.   

Zhou, S.-D., Xu, X., Lin, Y.-F., Xia, H.-Y., Huang, L., & Dong, M.-S. (2019). On-line screening and identification 
of free radical scavenging compounds in Angelica dahurica fermented with Eurotium cristatum 
using an HPLC-PDATriple-TOF-MS/MS-ABTS system. Food Chemistry, 272, 670–678. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

8 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

18 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคโดยแอคติโนมัยสีทหายาก 
Efficiency of Rare Actinomycetes on Pathogenic Microorganism Inhibition 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทหายากจากดินท่ีสามารถผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ยับย้ังเชื้อก่อโรคในคน สัตว์ และพืช ซ่ึงจากตัวอย่างดิน 13 ตัวอย่าง สามารถคัดแยกแอคติโนนัยสีทได้จํานวน  242 ไอโซเลต 
เม่ือนํามาจัดจําแนกแอคติโนมัยสีทหายากโดยการศึกษาลักษณะสปอร์ พบว่ามีแอคติโนมัยสีทหายากจํานวน 58 ไอโซเลต      
6 สกุล เม่ือนําแอคติโนมัยสีทหายากมาทดสอบความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธี agar overlay 
พบว่ามีแอคติมัยสีทหายากจํานวน 6 ไอโซเลต ท่ีสามารถยับย้ังเชื้อก่อโรคทดสอบได้ โดยไอโซเลต CHI11 สามารถยับย้ังเชื้อ            
S. aureus ได้ดีท่ีสุด ไอโซเลต WI11 สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้หลากหลายชนิด ได้แก่        
S. aureus , B. cereus, B. subtilis, Salmonella sp. และ C. lipolytica และมีเพียงไอโซเลต WI8 และ WI11 สามารถ
ยับย้ังเชื้อก่อโรคพืช Phytophthora sp. และ Pythium sp. 
 
คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีทหายาก  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  บริเวณยับย้ัง  จุลินทรีย์ก่อโรค 
 

Abstract 
 

This research aims to isolate and screen of bioactive compounds producing Rare Actinomycetes 
from different soil samples to inhibit human, animal and plant pathogens. A total of 242 actinomycetes 
were isolated from 13 soil samples. The 58 isolates from 6 genus which were classified to Rare Actinomycetes 
by characteristics of spores. Biological activity screening by agar overlay method showed that 6 isolates 
could inhibited of Pathogens growth. The results revealed that the highest inhibition activity against S. aureus 
was found in Isolate CHI11.  Isolate WI11 was able to inhibit the growth of many pathogenic microorganisms 
including S. aureus, B. cereus and B. subtilis, Salmonella sp. and C. lipolytica. While the isolate WI8 and 
WI11 showed the inhibition zone of the plant pathogens; Phytophthora sp. and Pythium sp. 

 
Keywords: rare actinomycetes, bioactive compounds, inhibition zone, pathogenic microorganisms 
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1. บทนํา  
 

แอคติโนมัยสีท (actinomycetes) เป็นแบคทีเรียแกรมบวกท่ีมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีหลากหลาย โดยส่วนใหญ่

จะมีลักษณะเป็นเส้นสายแตกแขนงและมีการสร้างเส้นใย สปอร์ได้จะคล้ายกับเชื้อรา แต่ขนาดของโคโลนีจะมีขนาดเล็กไม่แผ่ลาม  
มีลักษณะคล้ายยางพาราฝังตัวแน่นผิวหน้าอาหาร เชื้อในกลุ่มนี้มีความสําคัญในระบบนิเวศและมีบทบาทต่อความอุดมสมบูรณ์

ของดินนิเวศวิทยาของแอคติโนมัยสีท (พงศ์ระวี นิ่มน้อย, 2558) สภาพดินท่ีพบเชื้อแอคติโนมัยสีทเจริญได้ในสภาพแวดล้อมท่ี

แตกต่างกัน นอกจากจะพบในดินท่ีเป็นสภาพธรรมชาติแล้วยังจะพบในกองปุ๋ยหมักท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก ในโคลน แม่น้ํา และใต้
ทะเลสาบ เชื้อแอคติโนมัยสีทท่ีพบกระจายในธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อในกลุ่ม Streptomyces ซ่ึงมีมากถึง 70 – 
90% (ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล, 2546) ในดินท่ัวไปแอคติโนมัยสีทจะมีจํานวนใกล้เคียงกับแบคทีเรีย แต่ถ้าในดินท่ีมีสภาพท่ีเป็น

ด่างจะพบแอคติโนมัยสีจํานวนมากกว่า เช่น ดินท่ีมี pH 6.5-8 จะมีจํานวนสูงถึง 95% แต่ในดินมี pH เป็นด่างนั้นท่ัวไปจะพบ

ประมาณ 10 - 70% ของจุลินทรีย์ในดินท้ังหมด สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแอคติมัยสีท เช่น บริเวณทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่ในดินท่ีทําการเกษตรจะพบน้อยและจะไม่ค่อยพบในดินท่ีค่อนข้างเป็นกรด (กิ่งจันทน์ มะลิ
ซ้อน, 2555: 13) นอกจากเชื้อกลุ่ม Streptomyces แล้วยังมีแอคติโนมัยสีท ชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงจัดเป็น  แอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ท่ี

หายาก (rare actinomycetes) คือ แอคติโนมัยสีทนอกเหนือจากสกุล Streptomyces เช่น Actinomadura, Actinoplanes, 
Microbispora และ Micromonospora เป็นต้น (Nagwa A. Abd-Allah et al., 2012) สาเหตุท่ีจําแนกเป็นแอคติโนมัยสี

ทสายพันธุ์ท่ีหายากเนื่องจากมีปริมาณน้อยและเจริญช้า แอคติโนมัยสีทสายพันธ์ุท่ีหายากเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเหมาะ

เพ่ือค้นหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและเอนไซม์ชนิดใหม่ได้ (ชาญวิทย์  สุริยฉัตรกุล, 2546) สารเมแทบอไลท์จากจุลินทรีย์เป็น

แหล่งของยาชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีมากกว่า 5,000 ชนิด จากแบคทีเรีย และเชื้อรา แต่มีเพียงประมาณ 100 ชนิดท่ีถูก

นํามาใช้ในเชิงพาณิชย์เพ่ือรักษาโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช (P. Saravana Kumar et al., 2014) แอคติโนมัยสีทสายพันธ์ุท่ีหา

ยาก 15.1% ถ้าพิจารณาเฉพาะสารต่อต้านจุลชีพท่ีมีอยู่ประมาณ 8,000 ชนิด จะพบการสร้างจากแอคติโนมัยสีทสายพันธ์ุท่ีหา

ยากได้ 16% (นุกูล อินทระสังขา และชัยสิทธ์ิ นิยะสม, 2555) แล้วยังสามารถผลิตเอนไซม์ท่ีย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่หลาย

ชนิดท่ีทับถมในดินซ่ึงย่อยสลายยาก เช่น ไคติน เซลลูโลส และลิกนิน เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการพบสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพชนิดใหม่จากแอคติโนมัยสีทหายากสายพันธ์ุใหม่เสมอ (Olga Genilloud, 2018) 
ในการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการคัดแยกแอคติโนมัยสีทท่ีหายากจากดินแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติซ่ึงในประเทศไทยยัง

มีการศึกษากันน้อย รวมท้ังตรวจสอบความสามารถในสร้างสารปฏิชีวนะท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อก่อโรคคน สัตว์ และพืช เพ่ือนําไป

ศึกษาและประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  

เพ่ือคัดแยกแอคติโนมัยสีทหายากจากแหล่งธรรมชาติและศึกษาคุณสมบัติการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับย้ัง

การเจริญจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่าง ๆ 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

3.1 การเก็บตัวอย่างดิน 
เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ สวนมะพร้าว สวนยางพารา ชายหาดชุมพร กอไผ่ ตะกอนใต้น้ํา จอมปลวก 

เข่ือนอําเภอทองผาภูมิ ปุ๋ยหมัก ป่าชายเลน รอบต้นตะไคร้ โคลนบัว และแปลงเกษตร GAP โดยเก็บตัวอย่างดิน 3 – 5 จุด 
แยกเอาหน้าดินชั้นบนซ่ึงอินทรียวัตถุยังไม่สลายตัวออกก่อน ใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างท่ีสะอาดเก็บลึกไม่เกิน 15 
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เซนติเมตร นําดินท่ีเก็บจากจุดต่าง ๆ ในแปลงย่อยมารวมและคลุกเคล้าให้เข้ากัน แผ่บนกระดาษหรือแผ่นผ้าพลาสติก ผึ่งให้ดิน

แห้งในท่ีร่ม จนกระทั่งดินแห้ง บดดินให้ละเอียด และร่อนผ่านตะแกรง เก็บตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก ระบุแหล่งท่ีเก็บดินไว้  
 

3.2 การแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทหายากจากดิน 
นําดินตัวอย่างท่ีเตรียมไว้มาเตรียมตัวอย่างดินท่ีด้วยวิธีการ pre-treatment โดยอบดินท่ีอุณหภูมิ 120 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (Hayakawa et al., 1991 and Tamura et al.,1997) จากนั้นเจือจางตัวอย่างดินจนได้ระดับ

ความเจือจาง 10-1 – 10-3 เท่า ด้วยสารละลาย 0.86%(w/v) NaCl (NSS) คัดแยกแอคติโนมัยสีทโดยนํามาเพาะเลี้ยงด้วย

วิ ธี ก าร  spread plate technique บนอาหาร  Starch casein agar (Kingchan Malisorn and Kanokwan Nikhome, 
2014) และ Zhang'Starch Soil Extract Agar (Jinhua Zhang, 2011) ท่ีมี cycloheximide 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชาญวิทย์ 
สุริยฉัตรกุล, 2546) บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ คัดแยกโคโลนีแอคติโนมัยสีทมาทําให้บริสุทธ์ิด้วยวิธีการ cross 
streak บนอาหาร ISP2 agar นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7- 14 วัน  

 

3.3 การจัดจําแนกชนิดกลุ่มแอคติโนมัยสีทท่ีหายาก 
นําแอคติโนมัยสีทหายากท่ีคัดแยกได้มาศึกษาลักษณะของสปอร์บนอาหาร  ISP2 agar ด้วยวิธี slide culture 

technique (กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน, 2555) โดยตัดขนาดชิ้นวุ้นขนาดประมาณ 1x1 เซนติเมตร ใช้ loop ฆ่าเชื้อ เตะเชื้อลงมุมชิ้น
วุ้นท้ัง 4 ด้าน แล้วปิดด้วย Cover Glass ท่ีฆ่าเชื้อ นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7-14 วัน ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

สัณฐานวิทยารูปร่างของสปอร์ท่ีสร้างโดย aerial mycelium โดยการ wet mount ด้วยน้ํายา lactophenol cotton blue 
เปรียบเทียบกับหนังสือ Bergey’s manual (Michael Goodfellow et al., 2012) และ Atlas of actinomycetes (The 
society for actinomycetes Japan, 1997) 

 

3.4 คัดเลือกแอคติโนมัยสีทท่ีหายากท่ีสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อก่อโรค 
 

3.4.1 คัดเลือกแอคติโนมัยสีทท่ีหายากท่ีสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อก่อโรค 
การทดสอบความสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับย้ังเชื้อก่อโรคคนและสัตว์ ด้วยวิธีการราดทับ  (agar overlay) 

(ปวีณา สุขสะอาด และคณะ, 2555) เลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยสีทหายากเลี้ยงบนอาหาร ISP2 ท่ีอุณหภูมิห้อง นาน  5 วัน จากนั้นใช้ 
Cock borer ขนาด 0.6 เซนติเมตร เจาะและย้ายชิ้นวุ้นเชื้อแอคติโนมัยสีวางบนอาหาร ISP2 บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง นาน 7 วัน 
เตรียมซัสเพนชั่นจุลินทรีย์ทดสอบโดยการปรับความขุ่นด้วย NSS เท่ากับ McFarland 0.5 แล้วดูดปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสม
ลงในอาหาร NA agar กึ่งแข็ง ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและเทราดทับโคโลนีแอคติมัยสีทหายาก บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับย้ังเชื้อก่อโรค 

 

3.4.2 การทดสอบความสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช 
การทดสอบฤทธ์ิต้านเชื้อราก่อโรคพืชโดยวิธี Dual culture technique (M. A. Rahman et al., 2009)  โดย

เลี้ยงแอคติโนมัยสีทหายากบนอาหาร ISP2 agar นําไปบ่มท่ี อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นใช้ cock borer ขนาด 0.6 
เซนติเมตร เจาะและใช้เข็มเข่ียเชื้อย้ายชิ้นวุ้นแอคติโนมัยสีท ลงบนอาหาร PDA agar  นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน 
และเพาะเลี้ยงเชื้อราก่อโรคพืช บนอาหาร PDA agar นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  7 วัน แล้วใช้ Cock borer ขนาด 0.6 
เซนติเมตร เจาะและใช้เข็มเข่ียเชื้อย้ายชิ้นวุ้นท่ีเจาะของเชื้อราก่อโรคพืช ลงเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA agar ท่ีมีเชื้อแอคติโนมัย

สีทท่ีบ่มไว้ก่อน โดยว่างห่างจากขอบจานเพาะเชื้อ 2 เซนติเมตร นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  7 วัน บันทึกผลการยับย้ัง 
และจากนั้นนํามาหาคํานวณเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการเจริญเชื้อราก่อโรคพืช ดังสมการท่ี (1)  
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  (1) 

โดย R1 หมายถึง รัศมีโคโลนีของเชื้อราก่อโรคพืช control , R2 หมายถึง รัศมีโคโลนีเชื้อราก่อโรคพืชถูกการยับย้ัง 
 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทหายากจากดิน  
เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งธรรมชาติ ท้ังหมด 13 ตัวอย่าง ได้แก่ สวนมะพร้าว สวนยางพารา ดินชายหาดชุมพร ดิน

บริเวณรอบกอไผ่ ตะกอนใต้น้ํา จอมปลวก ดินแดงเข่ือนอําเภอทองผาภูมิ ปุ๋ยหมัก โคลนป่าชายเลน ดินบริเวณรอบต้นตะไคร้ 
ดินโคลนใต้บัว และแปลงเกษตร GAP คัดแยกได้เชื้อแอคติโนมัยสีทท้ังหมด 242 ไอโซเลต รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

4.2 การจัดจําแนกชนิดกลุ่มแอคติโนมัยสีทท่ีหายาก 
จากการจัดจําแนกสกุลเพ่ือหาแอคติโนมัยสีทหายากโดยศึกษาลักษณะรูปแบบการสร้างสปอร์ ซ่ึงสามารถจําแนก   

แอคติโนมัยสีทท่ีหายากได้ 6 สกุล จํานวน 60 ไอโซเลต คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 25 จากจํานวนแอคติโนมัยสีทท้ังหมดท่ีคัด

แยกได้ ดังภาพท่ี 1 โดยสกุลท่ีพบได้แก่ สกุล Actinomadura 19 ไอโซเลต สกุล Micromonospora 16 ไอโซเลต สกุล 
Nocardia 11 ไอโซเลต สกุล Microbispora 9 ไอโซเลต สกุล Dactlosporangium 3 ไอโซเลต และสกุล Pilimelia 1 ไอโซ
เลต มีลักษณะสัณฐานวิทยาของสปอร์ดังภาพท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของตัวอย่างดิน จํานวนไอโซเลตแอคติโนมัยสีทและจํานวนไอโซเลตแอคติโนมัยสีทหายากท่ีคัดแยกได้ 

ตัวอย่างดิน สถานท่ี จํานวนไอโซเลตท้ังหมด 
จํานวนไอโซเลต 

แอคติโนมัยสีทหายาก 
ดินสวนมะพร้าว (CI) ประจวบคีรีขันธ์ 29 0 
ดินสวนยางพารา (RI) ประจวบคีรีขันธ์ 43 2 
ดินจอมปลวก (TI) ประจวบคีรีขันธ์ 5 1 
ดินโคลนป่าชายเลน (HLI) ประจวบคีรีขันธ์ 4 4 
ดินชายหาดชุมพร (CHI) ชุมพร 24 10 
ดินแดงใต้ต้นไม้ (WI) กาญจนบุร ี 11 10 
ดินบริเวณรอบกอไผ่ (BI) นครปฐม 39 5 
ดินตะกอนใต้น้ํา (SI) นครปฐม 10 6 
ดินกองปุ๋ยหมัก (FI) นครปฐม 55 18 
ดินต้นตะไคร้ (KI) นครปฐม 2 1 
ดินโคลนบัว (LI) นครปฐม 3 1 
ดินแปลงเกษตร GAP (GAP) นครปฐม 16 2 

รวม 242 60 
 

4.3 ทดสอบเชื้อแอคติโนมัยสีทท่ีหายากท่ีสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อก่อโรค 
จากการศึกษาการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีทหายากท่ีจําแนกได้ท้ัง 60 ไอโซเลต ยับย้ังเชื้อก่อ

โรค ใน คนและสั ต ว์  ไ ด้ แ ก่  S. aureus, Salmonella sp., B. subtilis และ  C. lipolytica  เชื้ อ ก่ อ โรค พื ช  ไ ด้ แ ก่ 
Phytophthora sp. และ Pythium sp. พบว่าแอคติโนมัยสีทหายากท่ีสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้ท้ังหมด 21  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

12 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society

User
Stamp



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

22 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ไอโซเลต แต่ละไอโซเลตมีความสามารถยับย้ังเชื้อทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน (ตารางท่ี 2) โดยไอโซเลต WI11 
สามารถยับย้ังเชื้อก่อโรคได้หลายกลุ่ม ได้แก่ แกรมบวก แกรมลบ และยีสต์ ไอโซเลต WI8 สามารถยับย้ังเชื้อทดสอบแกรมบวก

บางตัว ยีสต์ และราได้ดี แต่ไม่สามารถยับย้ังเชื้อแกรมลบได้ ไอโซเลต FI15 และ HLI5  สามารถยังย้ัง S. aureus ได้เพียง 1 
ชนิด และไอโซเลต CHI2, BI8  และ SI10 สามารถยังย้ัง B. cereus ได้เพียง 1 ชนิด 

 

 
ภาพท่ี 1 ร้อยละของสกุลแอคติโนมัยสีทท่ีคัดแยกได้ 

 

 
 

   
ภาพที่ 2 ลักษณะรูปแบบสปอร์ของแอคติโนมัยสีทหายาก ก สกุล Microbispora ข สกุล Nocardia 

ค สกุล Actinomadura  ง สกุล Micromonospora จ สกุล Dactylosporangium ฉ สกุล Pilimeli 
 
 
 
 
 

 

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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ภาพที่ 3 ผลการยับย้ังเชื้อก่อโรค และเชื้อก่อโรคพืช ก ไอโซเลต CHI11 ยับย้ังเชื้อ B .cereus  ข ไอโซเลต CHI11 ยับย้ังเชื้อ  
S. aureus  ค ไอโซเลต WI8 ยับย้ังเชื้อ C. lipolytica  ง ไอโซเลต WI11 ยับย้ังเชื้อ Salmonella sp. จ ไอโซเลต WI8  

ยับย้ังเชื้อ Phytophthora sp.  ฉ ไอโซเลต WI8 ยับย้ังเชื้อ Pythium sp. 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อก่อโรคโดยแอคติโนมัยสีทหายาก 

รหัส 
ขนาดโซนยับย้ัง (มม.) เปอร์เซ็นต์การยับย้ัง 

S. aureus B. cereus Salmonella sp. C. lipolytica Phytophthora sp. Pythium sp. 

RI34 3.5±0.7 3±0 NI NI NI NI 
TI2 8.5±2.1 10.5±0.7 NI NI NI NI 
CHI2 NI* 5.3±0.7 NI NI NI NI 
CHI9 22±0 19.5±0 NI NI NI NI 
CHI10 5±0 5±0 5.75±0.3 6.5±0.7 NI NI 
CHI11 28±1.4 21±0 NI 6±0 NI NI 
CHI15 17.75±0.3 17±0 NI NI NI NI 
WI4 4.7±0.3 9.5±0.7 NI NI NI NI 
WI8 12.5±0.7 NI NI 22.5±0.7 79±1.41 47±4.24 
WI11 15.5±0.7 12.5±2.1 18.5±0.7 4.5±0.7 73±4.24 51±1.41 
BI6 9±0 13.5±0.7 NI NI NI NI 
BI8 NI 1.5±0 NI NI NI NI 

SI10 NI 4.5±0.7 NI NI NI NI 
FI1 8.5±0.7 18.5±0.7 NI NI NI NI 
FI5 12.25±0.3 2.25±0.3 NI NI NI NI 
FI15 6.5±0.7 NI NI NI NI NI 
FI16 2.5±0.7 4±0 NI NI NI NI 
FI22 14.5±0.7 16.5±0.7 NI NI NI NI 
FI32 2±0 3.5±0.7 NI NI NI NI 
HLI5 12±0 NI NI NI NI NI 
GAP6 4±0 14.5±2.1 NI NI NI NI 

* NI = not inhibited 

ก ข ค ง 

จ ฉ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการคัดแยกและจัดจําแนกแอคติโนมัยสีทหายากพบว่า สามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากดิน 13 ตัวอย่าง ได้

เชื้อแอคติโนมัยสีทท้ังหมด 242 ไอโซเลต และจัดจําแนกเป็นแอคติโนมัยสีทหายากได้ 60 ไอโซเลต คิดเป็น 24.79 เปอร์เซ็นต์ 
ของตัวอย่างท้ังหมด ซ่ึงใกล้เคียงกับ Ramesh Subramani และ William Aalbersberg (2013) ประกอบด้วย  6 สกุล ได้แก่ 
สกุล Actinomadura 18 ไอโซเลต สกุล Micromonospora 16 ไอโซเลต สกุล Nocardia 11 ไอโซเลต สกุล Microbispora       
9 ไอโซเลต  สกุล Dactylosporangium  3 ไอโซเลต และสกุล Pilimelia 1 ไอโซเลต โดยพบว่าตัวอย่างดินจากกองปุ๋ยหมัก

แอคติโนมัยสีทหายากมากท่ีสุด 18 ไอโซเลต จากแอติโนมัยสีทท้ังหมดจากตัวอย่างดินปุ๋ยหมัก 56 ไอโซเลต ซ่ึงดินกองปุ๋ยหมัก

เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อแอคติโนมัยสีทนี้เป็นดินท่ีมีกิจกรรมการย่อยสลายสูง อุณภูมิสูง และสารอาหารตํ่า ความเป็นกรดสูง 
จึงเป็นการกําจัดจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืนไปด้วย (A.L.M. Low et al., 2015) แอคติโนมัยสีทท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสกุล Actinomadura, 
Nocadia และ  Microbispora พบ  Micromonospora เพี ย ง เล็ กน้ อย  ขณ ะ ท่ี ดิ น ตะกอน  และ ดินป่ าช า เลนพบ 
Micromonospora เป็นส่วนมาก สอดคล้องกับ Hatano K. (1997) ซ่ึงพบมากในน้ําน้ําทะเล ป่าชายเลน และดินตะกอน 

เม่ือนําเชื้อแอคติมัยสีทหายากมาทดสอบความสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพด้วยวิธี agar overlay จาก    
แอคติโนมัยสีทหายากท้ังหมด 60 ไอโซเลต ผลการวิจัยพบว่ามีแอคติโนมัยสีทหายาก จํานวน 21 ไอโซเลต ท่ีสามารถสร้างสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้ โดยพบว่าท้ัง 21 ไอโซเลต หรือ 35% สามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวกได้ สอดคล้องกับรายงานของ 
ลลิดา วชังเงิน (2554) แต่พบว่ามีเพียง 2 ไอโซเลต ท่ีสามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมลบ และเชื้อราได้ ในขณะท่ียีสต์นั้นพบว่ามี 
4 ไอโซเลตท่ีสมารถยับย้ังได้ เชื้อแอคติโนมัยสีทหายากท่ีมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อก่อโรคต่างๆ เช่น    ไอโซเลต CHI11 
สามารถยับย้ังเชื้อ S. aureus และ B. cereus ซ่ึงเป็นเชื้อแกรมบวกได้ดีท่ีสุด 28±1.4 และ 21±0 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมี
เพียงไอโซเลต CHI10 และ WI11 ท่ีสามรถยับย้ัง Salmonella sp. ได้ อีกท้ังไอโซเลต WI11 สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายกลุ่ม ความสามารถยับย้ังท่ีแตกต่างกันเนื่องจากสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสร้างข้ึนมีผลต่อ

องค์ประกอบสําคัญของเซลล์จุลินทรีย์แต่ละชนิดท่ีแตกต่างกัน (Lahcen OUCHARI et al., 2018) 
จากการทดลองความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทหายาก ในการยับย้ังเชื้อราก่อโรค

พืช 2 ชนิด ด้วยวิธี dual culture ได้แก่ Phytophthora sp. และ Pythium sp. โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้เกณฑ์

ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา จากสูตรคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์การยับย้ัง ผลจากการศึกษาพบว่ามีเพียงไอโซเลต WI8 และ 
WI11 ท่ีสามารถยับย้ังเชื้อ Phytophthora sp. พอใช้ และยับย้ังเชื้อ Pythium sp. ได้ดี  

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากตัวอย่างดิน 13 ตัวอย่าง สามารคัดแยกเชื้อแอคติมัยสีทได้ท้ังหมด 242 ไอโซเลต จัดจําแนกเป็นแอคติโนมัย

สีทหายากได้ 60 ไอโซเลต พบว่ามี 6 สกุล จากนั้นคัดเลือกแอคติโนมัยสีทหายากท่ีความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพยับย้ังเชื้อก่อโรคได้ 21 ไอโซเลต โดยไอโซเลต CHI11 มีประสิทธิภาพยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีท่ีสุด ไอโซเลต 
WI11 นั้นมีประสิทธิภาพยับย้ังเชื้อแกรมลบได้ดีท่ีสุดและยังสามารถยับย้ังการเจริญเชื้อก่อโรคได้ทุกกลุ่มท่ีทดสอบ แต่มี

ความสามารถยับย้ังเชื้อ C. lipolytica และ Phytophthora sp. ต่ํากว่าไอโซเลต WI8 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 

นําผลการวิจัยไปต่อยอดโดยนําแอคติโนมันสีทหายากท่ีมีประสิทธิภาพสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ นําไปจัดจําแนก

สายพันธ์ุโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมจากสถาบันท่ีน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน และควรศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ จําแนกกลุ่มและชนิด
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีเชื้อผลิตข้ึน เพ่ือนําไปสู่การวิจัยข้ันต่อไปและการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม ท่ีให้ความรู้คําแนะนําส่งผลให้โครงการวิจัยสําเร็จด้วยดี 
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การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรและการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
Nata De Coco Production from Herbal Juice and Antioxidant Activity 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ 

ดอกดอกดาหลา กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน และเสาวรส โดยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ทําการศึกษาชนิดของน้ําสมุนไพร
ท่ีเหมาะสมในด้านคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ท่ีผลิตได้ ด้วยสภาวะการหมักท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  
2 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าน้ํากระเจีย๊บแดงจะให้ความหนาของชิ้นวุ้นสวรรค์สูงท่ีสุด เท่ากับ 3.78 เซนติเมตร เม่ือทําการวิเคราะห์
ปริมาณสารพฤกษเคมีในรูปของสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และปริมาณฟลาโวนอยด์ พบว่าสะระแหน่จะมีปริมาณสารพฤกษเคมี
สูงท่ีสุด ท้ังท่ีเป็นน้ําสมุนไพรสด และผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากสะระแหน่ โดยผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ท่ีได้จากใบสะระแหน่ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 1013.6 ± 0.026 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง 
และ 94.69 ± 0.036 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินต่อกรัมตัวอย่าง ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH method ในผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด พบว่า วุ้นสวรรค์จากดอกดอกดาหลาและ
กระเจี๊ยบแดง มีค่าร้อยละการยับย้ัง DPPH ได้เท่ากันท่ีร้อยละ 70.29 นอกจากน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรท้ัง 6 ชนิดภายหลังนํามาแปรรูป โดยเก็บข้อมูลจากผู้ทดสอบชิมจํานวน 40 คน ดว้ยแบบทดสอบ 
9 point hedonic scale ผลการทดสอบ พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากเสาวรสได้รับความพึงพอใจจากผู้ทดสอบชิม
มากท่ีสุดในเกือบทุกด้าน โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 8.90± 0.597 จากผลการทดลองท่ีได้สามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์เพ่ือสุขภาพในระดับชุมชนต่อไป 
 
คําสําคัญ: วุ้นสวรรค์  สมุนไพร  ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
 

The objective of this research was to develop the bacterial cellulose (Nata de coco) production 
from six herbal juices including Citronella grass, Marsh Mint, Torch Ginger, Rosella, Curcumin and Passion 
fruit. The bacterial celluloses were produced by using Acetobacter xylinum and the effect of herbal juice 
on physical and chemical properties were investigated. Bacterial cellulose was produced in plastic box 
containing culture medium for 2 weeks at room temperature. The highest thickness was gained from 
Rosella juice as 3.78 cm. For phytochemical in term of total phenolic compound and flavonoids analysis, 
the result revealed that Marsh Mint gave highest amount of phytochemical. Bacterial cellulose produced 
from Marsh Mint juice has amount of total phenolic and flavonoids compound as 1013.6 ± 0.026 mg 
GAE/g sample and 94.69 ± 0.036 mg CG/g sample, respectively. The results of antioxidant activity with 
DPPH method found that bacterial cellulose produced from Torch Ginger and Rosella have highest % 
DPPH inhibition similarly as 70.29. Moreover, the sensory evaluation of the finish products were also done 
by 40 panelists with 9 point hedonic scale test, and revealed that were not significantly different (p> 
0.05) in all herbal juices. However, the results showed that bacterial cellulose from Passion fruit juice 
has highest score of overall acceptability as 7.90± 0.597. The results from this research could be use as 
guidelines for promoted and developed to healthy bacterial cellulose production from herbal juice in 
the future. 
 
Keywords: bacterial cellulose, herbal, antioxidant 
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1. บทนํา  
 

 Nata de coco เป็นชื่อเรียกของวุ้นสวรรค์ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกระบวนการหมักด้วยแบคทีเรียน้ําส้มสายชู

ในสกุล Acetobacter sp. ได้เป็นเซลลูโลสในรูปเจลท่ีเรียกว่า cellulose microfiber การผลิตเซลลูโลสในรูปของวุ้นสวรรค์

สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้หลากหลายชนิด เช่น น้ํามะพร้าว น้ําสับปะรด น้ํากะทิ และน้ําหางนม เป็นต้น (จินตนา พรมวงษ์ป้อ 
และคณะ, 2560) เม่ือนําวัตถุดิบเหล่านี้มาผลิตวุ้นสวรรค์ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะมีลักษณะเป็นเย่ือเหนียว มีสีขาวหรือครีม มีกลิ่น
ตามวัตถุดิบท่ีใช้ ซ่ึงทําให้วุ้นสวรรค์ท่ีได้จากกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียชนิดนี้มีหลายชื่อเรียกท่ีหลากหลายตามชนิดของ

วัตถุดิบท่ีเลือกใช้ เช่น วุ้นน้ําส้ม วุ้นสวรรค์ วุ้นมะพร้าว เห็ดชาแดง และเห็ดรัสเซีย เป็นต้น ประโยชน์โดยตรงของวุ้นสวรรค์คือ

การนํามาบริโภค วุ้นสวรรคจ์ัดเป็นอาหารท่ีให้พลังงานต่ําและมีใยอาหารสูง ช่วยควบคุมน้ําหนัก ช่วยเพ่ิมปริมาณอุจจาระ ทําให้

ระบบขับถ่ายดีขึ้น เป็นผลดีต่อผู้มีปัญหาทางเดินอาหารไม่ปกติ ช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ และเนื่องจากเส้นใยของวุ้นท่ีมี

ลักษณะเป็นเจล (gel form) ทําให้ร่างกายสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าเส้นใยจากพืช (มนทกานต์ิ บุญยการ, 2560)     
 ปัจจุบันได้มีการนําสมุนไพรพ้ืนบ้านมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมการอาหารเพื่อเป็นการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
และยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้อีกมากมาย เนื่องจากสมุนไพรหาได้ง่ายใน

ท้องถิ่นท่ัวไป มีความปลอดภัย และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชสมุนไพรและผู้ผลิต สมุนไพรหลายชนิดจึงถูกนํามาบริโภค

ในรูปของอาหารท่ีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เพ่ือให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง นิยมนํามาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือให้สะดวก

แก่การบริโภคและได้รสชาติท่ีแปลกใหม่ กลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ท่ีพบในสมุนไพรได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก  
แคโรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และวิตามินต่าง ๆ โดยประเทศไทยมีสมุนไพรท่ีนิยมนํามาผลิตเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิด 
และแต่ละพ้ืนท่ียังมีความหลากหลายด้านชนิดสมุนไพร ซ่ึงมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณทางยารวมถึงประสิทธิภาพ

ในการต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลักท่ีพบได้ในพืช นอกจากมีหน้าท่ีในการยับย้ังปฏิกิริยา

ออกซิเดชันในอาหารแล้ว ยังมีบทบาทในการป้องกันโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ฟลาโวนอยด์จัดเป็นสารประกอบฟีนอลิกท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง สารกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยกว่าสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ ดังน้ันในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจึงเกิดกรอบแนวความคิดในการผลิตวุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา 
กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน และเสาวรส ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเหมาะสําหรับการส่งเสริม

และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพต่อไป 
 

2 วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือศึกษาการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
2.2 เพ่ือทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
2.3 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวุ้นสวรรค์พืชสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 

 
3 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งขอบเขตการทดลองเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1) การศึกษาคุณสมบัติด้านพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระของวุ้นสวรรค์ท่ีผลิตจากสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน และ
เสาวรส และ 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วุน้สวรรค์จากพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ โดยทําการทดสอบความ

พึงพอใจและการยอมรับของผู้บริโภคด้าน สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ได้แก่ ความหนา ความหนึบ รสชาติ และความชอบ
โดยรวม  
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 การเตรียมหัวเชื้อ Acetobacter xylinum 
 สูตรอาหารเหลว สําหรับเตรียมหัวเชื้อ ประกอบด้วยน้ํามะพร้าวท่ีผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบาง 1 ลิตร น้ําตาลซูโครส

ในปริมาณ ร้อยละ 5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) แอมโมเนียมซัลเฟต ร้อยละ 0.1 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และกรดอะซิติก ร้อยละ 1 
(ปริมาตรต่อปริมาตร) แบ่งใส่ขวดแก้วปริมาตร 200 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆ่าเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วเติมเอทานอลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 10 (ปริมาตรต่อปริมาตร) 

 หัวเชื้อ A. xylinum (สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) เตรียม
โดยถ่ายเชื้อร้อยละ 10 ลงในขวดแก้วซ่ึงบรรจุอาหารเหลวสําหรับเตรียมหัวเชื้อปริมาตร 200 มิลลิลิตร บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิห้อง

เป็นเวลา 7 วัน จนกระทั่งเห็นแผ่นวุ้นสีขาวเกิดข้ึนที่ผิวหน้าของอาหารเหลว  
 

 4.2 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
 เตรียมน้ําสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน และเสาวรส โดยนํา

สมุนไพรแต่ละชนิดมาล้างทําความสะอาด ห่ันเป็นชิ้นเล็ก ๆ ชั่งสมุนไพรแต่ละชนิดมา 100 กรัม นํามาปั่นให้ละเอียดแล้วนําไป

ต้มในนํ้าเดือด 1 ลิตร เป็นเวลา 10 นาที กรองเอากากออกด้วยผ้าขาวบาง พักให้เย็นสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวุ้นสวรรค์

ต่อไป 
 นําน้ําสมุนไพรแต่ละชนิดมาเติมน้ําตาลทราย แล้วต้มให้เดือดเป็น เวลา 10 นาที จากนั้นเติมแอมโมเนียมซัลเฟต ตั้ง

ท้ิงไว้ให้เย็น บรรจุอาหารเหลว ในขวดโหลปากกว้าง ขนาด 9.5 x 9.5 x 12 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ปริมาตรขวดละ 
250 มิลลิลิตร ความสูงของอาหารเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร เติมกรดอะซิติก และเอทานอล (สัดส่วนของสารแต่ละชนิดท่ีเติม

คํานวณจากสูตรเดียวกับอาหารเหลว สําหรับเตรียมหัวเชื้อ โดยเปลี่ยนจากน้ํามะพร้าว เป็นน้ําสมุนไพรแต่ละชนิด) จากน้ัน เติม
หัวเชื้อเริ่มต้น A. xylinum ความเข้มข้นร้อยละ 10 ปิดปากภาชนะ นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได้  ปริมาณกรดท้ังหมด ความหนาของชิ้นวุ้น และน้ําหนักของชิ้นวุ้น

ภายหลังส้ินสุดการทดลอง เม่ือครบกําหนด ตัดชิ้นแผ่นวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอคํา ต้มในนํ้าเดือดนาน 30 นาที เพ่ือไล่กลิ่น

กรด แช่ไว้ในน้ําเปล่านาน 2-3 คืนและหม่ันเปลี่ยนน้ําทุกวัน ให้กลิ่นเปร้ียวหายไป เก็บแช่ตู้เย็นเพ่ือนําไปแปรรูปและตรวจ

วิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป 
 

  4.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี 
  4.3.1 การเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์สําหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี  

ทําโดยดัดแปลงวิธีการของ ปุณยนุช นิลแสง และ จิตติมา กอหรั่งกูล (2561) นําผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จาก      น้ํา
สมุนไพรท้ัง 6 ชนิด มาตัวอย่างละ 30 กรัม ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอละเอียด จากนั้นนําไปใส่เครื่อง Stomacher เพ่ือตีให้เข้ากัน 
ดูดเฉพาะส่วนท่ีเป็นสารละลายส่วนใส นําไปวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีต่อไป  

  4.3.2 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด (ดัดแปลงจาก Tsai et al., 2005) 
 นําตัวอย่างน้ําสมุนไพรสดและผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด  ปริมาตร 250 ไมโครลิตร เติมน้ํากลั่น 
250 ไมโครลิตร และ Folin-Ciocalteu reagent 250 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ 5 นาที และเติมสารละลาย 
Na2CO3 ท่ีความเข้มข้น 20 (น้ําหนัก/ปริมาตร) ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที 
นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร โดยคํานวณปริมาณสารประกอบฟีนอล

รวมทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 0, 10, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร รายงานผลเป็น

มิลลิกรัมต่อกรัมสมมูลกรดแกลลิก (mg/g Gallic acid equivalent, GAE) 
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 4.3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ (Bakar et al., 2009) 
 นําตัวอย่างน้ําสมุนไพรสดและผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผสมกับ
สารละลายเอทานอลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 95 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร เติม AlCl3 ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเติม NaNO2 ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แล้วเติมน้ํากลั่น 2.8 
มิลลิลิตร เก็บในท่ีมืด 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร โดย
คํานวณปริมาณฟลาโวนอยด์โดยใช้กราฟมาตรฐาน ((+)-catechin hydrate) ท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 0, 12.5, 25, 50 และ 
100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร รายงานผลในรูปของ (มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินต่อกรัมตัวอย่าง)  
  

  4.4 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH method 
          เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHA stock solution ใน สารละลายเอทานอลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 95 ให้มีความ

เข้มข้นเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นําตัวอย่างน้ําสมุนไพรสดและผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด ปริมาตร 
100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH 2.90 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที นําไป
วัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโตโฟโตร-มิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร และคํานวณฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเป็นร้อย

ละของการยับย้ัง (% DPPH Inhibition) (ดัดแปลงจาก Seephonkai et al., 2011) ดงัสมการ 
 % DPPH Inhibition = [(Ac – As) x 100]/Ac 
            เม่ือ Ac คือ absorbance of control 
                  As คือ absorbance of sample 
 

  4.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
 นําผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรท้ัง 6 ชนิดไปทดสอบความชอบต่อผลิตภัณฑ์ในด้าน สี กลิ่นรส รสชาติ 

ลักษณะเนื้อสัมผัส ความหนึบ และความชอบโดยรวม โดยใช้การทดสอบแบบ 9-point hedonic scale (1 = ไม่ชอบอย่างย่ิง 
และ 9 = ชอบอย่างย่ิง) ใช้ผู้ทดสอบชิมจํานวน 40 คน โดยใช้แผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) แล้วนํามาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสถิติทดสอบ 

 

4.6 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis) 
            ในการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟลาโวนอยด์ ทําการทดสอบ

ตัวอย่างละ 2 ซํ้า นําผลท่ีได้ รวมท้ังผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส มาวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (± SD) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน

ร้อยละ 95 
 
5. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 
 

  5.1 การศึกษาการผลิตวุ้นสรรค์จากน้ําสมุนไพร 
  ผลการศึกษาการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรพ้ืนบ้าน 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา กระเจี๊ยบ
แดง ขม้ินชัน และเสาวรส บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทําการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได้ 
ปริมาณกรดท้ังหมด ความหนาของชิ้นวุ้น และน้ําหนักของชิ้นวุ้น ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการหมัก พบว่า แบคทีเรีย A. 
xylinum สามารถผลิตชิ้นวุ้นจากน้ําสมุนไพรพ้ืนบ้านได้ทุกชนิด โดยน้ํากระเจี๊ยบแดง ให้ความหนาและน้ําหนักของชิ้นวุ้น

สวรรค์ได้ดีท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 3.90  0.17เซนติเมตร และ 139.01  1.67 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงพบว่าไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติกับชุดควบคุม (น้ํามะพร้าว) ในขณะท่ีวุ้นสวรรค์จากสะระแหน่ จะให้ผลผลิตของวุ้นสวรรค์ท่ีมีความหนาและน้ําหนักน้อย
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ท่ีสุดเพียง 0.92  0.20 เซนติเมตร และ 63.49  1.62 กรัม ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 จากผลการทดลองที่ได้ ยัง
พบว่า ความหวานของนํ้าสมุนไพรท่ีอยู่ในรูปของ ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความหนาและ

น้ําหนักของชิ้นวุ้น โดยปริมาณของแข็งท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําให้แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการผลิตแผ่นวุ้นได้ดี

ขึ้น สอดคล้องกับการทดลองของ อนันต์ บุญปาน และคณะ, (2553) ได้ศึกษาการผลิตวุ้นสวรรค์จากกากน้ําตาล และพบว่า

ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้ในกากน้ําตาลจะมีผลต่อการสร้างแผ่นวุ้น โดยความหนา และน้ําหนักของแผ่นวุ้นท่ี

แบคทีเรีย A. xylinum สร้างได้จะเพิ่มมากขึ้นเม่ือกากน้ําตาลมีปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้สูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม จาก
ผลการทดลองท่ีได้จะพบว่า ถึงแม้น้ําเสาวรสจะมีปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได้สูงกว่าท่ีพบใน ตะไคร้หอม สะระแหน่ 
ดอกดาหลา และขม้ินชัน แต่กลับมีการสร้างชิ้นวุ้นท่ีมีความหนาได้น้อย ท้ังนี้น่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยของปริมาณกรดท้ังหมด 
โดยจะพบว่าน้ําเสาวรสจะมีปริมาณกรดท้ังหมดน้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 1.83 (ตารางท่ี 1) สอดคล้องกับรายงานการทดลอง ธนุสรา 
เหล่าเจริญสุข และสุพัตรา แก้วทะโร (2548) ได้ระบุว่า ปริมาณกรดของวัตถุดิบท่ีใช้ในการหมักจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

เชื้อ A. xylinum โดยปริมาณกรดท้ังหมดท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตวุ้นสวรรค์จะมีค่าเท่ากับ 4.5-5.0 ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีทําให้

เชื้อสามารถเจริญและสร้างแผ่นวุ้นได้ดีท่ีสุด 
  

ตารางที่ 1 ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได้ ปริมาณกรดท้ังหมด ความหนาของช้ินวุ้น และน้ําหนักของวุ้นสวรรค์จาก 
น้ําสมุนไพร 6 ชนิด และชุดควบคุม (น้ํามะพร้าว) 

 

Source TSS 
(ºBrix) 

ปริมาณกรดท้ังหมด 
(ร้อยละ) 

ความหนาของชิ้นวุ้น 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักของชิ้นวุ้น 
(กรัม) 

ตะไคร้หอม 
สะระแหน่ 
ดอกดาหลา 
กระเจี๊ยบแดง 
ขม้ินชัน 
เสาวรส 
ชุดควบคุม (น้ํามะพร้าว) 

7 
7 
7 
9 
7 
8 
10 

2.92  0.05b 
2.63  0.18c 
2.77  0.11bc 
3.22  0.03a 
2.94  0.08b 
1.85  0.02d 
2.83  0.01bc 

2.60  0.04c 
0.92  0.20d 
2.78  0.08bc 
3.90  0.17a 
2.95  0.04b 
1.07  0.05d 

     3.82  0.15a 

100.45  6.12d 
63.49  1.62f 

108.89  0.92c 
139.01  1.67a 
121.58  0.14b 
84.72  3.68e 
138.30  4.56a 

* ตัวอักษร (a, b,.) ที่ต่างกันในแต่ละคอลัมภ์ หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p>0.05 
 

 นอกจากนี้ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการผลิตวุ้นสวรรค์คือวัตถุดิบ ถึงแม้แบคทีเรีย A. xylinum จะสามารถเจริญเติบโต

และสร้างชิ้นวุ้นในแหล่งวัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย แต่ผลผลิตท่ีได้ยังคงมีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากชุดการทดลอง

สะระแหน่ ท่ีให้ผลผลิตชิ้นวุ้นสวรรค์ท่ีมีความหนาและนํ้าหนักน้อยมาก เม่ือเทียบชุดการทดลองอ่ืนท่ีมีปริมาณของแข็งละลาย

ได้เท่ากัน (ตารางท่ี 1) ท้ังนี้เนื่องจากองค์ประกอบภายในของวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตวุ้นสวรรค์จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ 
แบคทีเรีย A. xylinum ได้ต่างกัน (Lestari, et al., 2014) จากรายงานการวิจัยท่ีผ่านมาจะพบว่าการใช้วัตถุดิบท่ีแตกต่างกัน 
จะทําให้ได้ผลผลิตชิ้นวุ้นสวรรค์ท่ีมีความหนาและลักษณะปรากฏท่ีต่างกัน รวมท้ังใช้ระยะเวลาในการผลิตแตกต่างกันตามไป

ด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความหนาของแผ่นวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัตถุดิบท่ีต่างกัน 
 

วัตถุดิบ ความหนา (ซม.) ระยะเวลาในการบ่ม (วัน) อ้างอิง 

กระเจี๊ยบแดง 
เปลือกมังคุด 
น้ําฟักข้าว 
แก้วมังกร 
น้ําตาลจาก 
กากน้ําตาล 
น้ําตาลโตนด 

3.90  0.17 
1.73  0.49 
16.36  1.62 
1.01 0.06 
1.56  0.02 

1.61 
1.52 

14 
14 
10 
14 
10 
10 
9 

งานวิจัยนี้ 
การัณย์ พรหมเทพ และคณะ, (2560) 
มนทกานติ์ บุญยการ, (2560) 
เกรียงไกร พัทยากร และคณะ, (2558) 
จีราภรณ์ สังข์ผุด และฉัตรชัย สังข์ผุด, (2557) 
อนันต์ บุญปาน และคณะ, (2553) 
ธนุสรา เหล่าเจริญสุข และสุพัตรา เหล่าเจริญสุข, (2548) 

  
  5.2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
  จากการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีในรูปของปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระด้วย 1,1-diphenyl-2-picrylhy-drazyl (DPPH) ของน้ําสมุนไพรสดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ํา

สมุนไพรท้ัง 6 ชนิด ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าในตัวอย่างน้ําสมุนไพรสดและผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ท่ีมาจากสมุนไพร

ชนิดเดียวกันจะมีปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีปริมาณฟลาโวนอยด์

และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจะมีความแปรผันแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของพืชสมุนไพร โดยสะระแหน่จะให้ปริมาณสารประกอบ   
ฟีนอลิกท้ังหมด และปริมาณฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุดท้ังท่ีอยู่ในรูปของน้ําสมุนไพรสดและผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ โดยมีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด เท่ากับ 1074.00 ± 0.001 และ 1013.60 ± 0.026 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง 
และมีปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 100.44 ± 0.00 และ 94.69 ± 0.04 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินต่อกรัมตัวอย่าง ตามลําดับ 
และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าปริมาณสารพฤกษเคมีท่ีค่อนข้างสูงในสะระแหน่จะมีผลโดยตรงต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย A. xylinum ท่ีใช้ในการทดลอง จึงทําให้ชิ้นวุ้นสวรรค์ท่ีได้จากใบสะระแหน่มีความหนาท่ีน้อยท่ีสุด (ตารางท่ี 1)  
นอกจากนี้ยังพบว่าสมุนไพรบางชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม ดอกดาหลา และกระเจี๊ยบแดง มีปริมาณสารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑ์

วุ้นสวรรค์สูงกว่าในน้ําสมุนไพรสด (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้น่าเป็นผลมาจากการที่สมุนไพรเหล่านี้มีโครงสร้างภายนอกท่ีเป็นเปลือก

แข็ง การให้ความร้อนด้วยการต้มหรือการสกัดท่ีอุณหภูมิสูงจะทําให้สารพฤกษเคมีท่ีอยู่ในกลุ่มทุติยภูมิ เช่น สารประกอบฟีนอลิก 
ท้ังหมด ฟลาโวนอยด์ และสารในกลุ่มเทอร์ปีน ถูกสกัดออกมาเพ่ิมข้ึน (กมลฉัตร อ่องมะลิ และคณะ, 2560; Pereira et al., 
2009) 
  สําหรับผลการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าน้ําใบสะระแหน่สดมีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีค่าร้อยละการยับย้ัง DPPH ได้เท่ากับร้อยละ 88.38 ± 0.001 รองลงมาเป็นน้ําคั้นจากดอกดาหลา 
ซ่ึงมีค่าร้อยละการยับย้ัง DPPH ได้เท่ากับ 83.94 ± 0.023 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรจะพบว่ามี

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลงเกือบทุกชุดการทดลอง เม่ือเทียบกับนํ้าสมุนไพรสด ยกเว้นในชุดการทดลองของวุ้น

สวรรค์จากกระเจี๊ยบแดงที่พบว่ามีค่าการต้านอนุมูลอิสระเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีค่าร้อยละการยับย้ัง DPPH ได้สูงสุดเท่ากับท่ีพบใน

วุ้นสวรรค์จากดอกดาหลา ท่ีร้อยละ 70.29  (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้มีรายงานการวิจัยท่ีระบุว่าในกลีบกระเจี๊ยบแดงจะมีสารสีส้มแดง 
ในกลุ่มแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิก จะถูกสกัดออกมาได้ดีท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส และมีความคงตัว
มากกว่าการสกัดท่ีอุณหภูมิต่ํา (กาญจนา นาคประสม และคณะ, 2559) ดังนั้นจากการทดลอง ในกระบวนการผลิตวุ้นสวรรค์ท่ีน้ํา

สมุนไพรถูกนําไปต้มเดือดนาน 10 นาที ถึง 2 คร้ัง จึงส่งผลให้ชุดการทดลองวุ้นสวรรค์จากกระเจี๊ยบแดงมีสารพฤกษเคมีสูงข้ึน 
ส่งผลให้มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระสูงข้ึนตามไปด้วย  
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ตารางท่ี 3 ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
 

ตัวอย่าง 

ปริมาณฟีนอลกิทัง้หมด 
(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลกิ           

ต่อกรัมตัวอย่าง) 

ปริมาณฟลาโวนอยด์ 
(มิลลิกรัมสมมูลคาทีชิน 

ต่อกรัมตัวอย่าง) 

ความสามารถในการต้าน      
อนุมูลอิสระ 

(% DPPH Inhibition) 
น้ําสมุนไพรสด วุ้นสวรรค์ น้ําสมุนไพรสด วุ้นสวรรค์ น้ําสมุนไพรสด วุ้นสวรรค์ 

ตะไคร้หอม 
สะระแหน ่

ดอกดอกดาหลา 
กระเจี๊ยบแดง 

ขมิ้นชัน 
เสาวรส 

149.00 ± 0.01e 
1074.00 ± 0.00a 
272.30 ± 0.01c 
944.30 ± 0.02b 
153.00 ± 0.00e 
229.60 ± 0.06d 

185.60 ± 0.01e 
1013.60 ± 0.03a 
334.30 ± 0.04c 
976.60 ± 0.00b 
146.00 ± 0.01f 
213.60 ± 0.00d 

17.25 ± 0.00de 
100.44 ± 0.00a 
21.75 ± 0.00d 
75.75 ± 0.01b 
32.12 ± 0.01c 
19.37 ± 0.02d 

30.56 ± 0.03d 
94.69 ± 0.04a 
63.31 ± 0.03b 
58.50 ± 0.01c 
30.62 ± 0.07d 
17.25 ± 0.01e 

51.99 ± 0.00c 
88.38 ± 0.00a 
83.94 ± 0.02a 
68.40 ± 0.00b 
44.19 ± 0.01d 
63.20 ± 0.02b 

58.97 ± 0.00ab 
56.12 ± 0.01b 
70.29 ± 0.00a 
70.29 ± 0.02a 
43.78 ± 0.00c 
25.59 ± 0.02d 

* ตัวอักษร (a, b,.) ที่ต่างกันในแต่ละคอลัมภ์ หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p>0.05 
 

   อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลการทดลองท่ีได้ส่วนใหญ่จะพบว่าค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ใน
ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรจะมีค่าน้อยกว่าน้ําสมุนไพรสด แต่ร้อยละของการยับย้ังสารต้านอนุมูลอิสระท่ีได้จาก

ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์น้ําสมุนไพรในงานวิจัยนี้ ยังคงมีค่าสูงกว่าร้อยละ 50 ในผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากตะไคร้หอม สะระแหน่ 
ดอกดอกดาหลา และกระเจี๊ยบแดง (ร้อยละ 58.97 ± 0.00, 56.12 ± 0.01, 70.29 ± 0.00 และ 70.29 ± 0.02 ตามลําดับ) ซ่ึงยัง
ถือว่าเป็นค่าร้อยละ การยับย้ังท่ีค่อนข้างสูง และสูงกว่าท่ีพบในรายงานการวิจัยของ ปุณยนุช นิลแสง และ จิตติมา กอหร่ังกูล 
(2561) ท่ีรายงานว่าผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ท่ีผลิตจากน้ํามะพร้าวผสมนํ้าคั้นตะไคร้ และน้ํามะพร้าวผสมมะรุม ให้ฤทธ์ิการยับย้ัง

อนุมูลอิสระ (DPPH) เพียงร้อยละ 6.98  และ 6.04 ตามลําดับ 
    

  5.3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
        จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิดภายหลังนํามาแปรรูป 
โดยเก็บข้อมูลจากผู้ทดสอบชิมอายุระหว่าง 18-25 ปีจํานวน 40 คน ด้วยแบบทดสอบ 9 point hedonic scale โดยให้

คะแนนในด้าน กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4 พบว่าผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์

จากนํ้าสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด มีค่าความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากเสาวรสได้รับ

ความพึงพอใจจากผู้ทดสอบชิมมากท่ีสุดในเกือบทุกด้าน มีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 8.90± 0.597 (ตารางท่ี 4)  
 

ตารางท่ี 3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 
ลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 
วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพร 

ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน เสาวรส 
สี 7.36 ± 0.70 8.40 ± 0.76  7.86± 0.80 7.36 ± 1.05 7.86 ± 0.89 8.10 ± 0.64 
กลิ่น 7.80± 0.62 7.90 ± 0.64 7.60 ± 0.720 7.26 ± 0.72 7.76 ± 0.88 7.90 ± 0.71 
เนื้อสัมผัส 7.60 ± 0.76 7.90± 0.82 7.70 ± 0.70 7.26 ± 1.17 7.86 ± 0.89 8.06 ± 0.80 
ความหนา 7.20 ± 0.84 7.36± 0.76 7.40 ± 0.72 9.00 ± 0.64 7.90 ± 0.78 7.66 ± 0.81 
ความหนึบ 8.20 ± 0.81 7.90 ± 0.68 7.36± 0.80 8.56± 0.82 8.16 ± 0.86 8.16 ± 0.80 
รสชาติ 7.80 ± 0.24 7.98 ± 0.188 7.78± 0.23 7.82 ± 0.38 8.00 ± 0.11 8.14 ± 0.19 
ความชอบโดยรวม 8.56± 0.716a 8.46 ± 0.70 a 8.70 ± 0.74 a 7.86± 0.92 a 8.40 ± 0.82 a 8.90± 0.60 a 

 * ตัวอักษร (a, b,.) ที่ต่างกันในแต่ละคอลัมภ์ หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p>0.05 
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  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรท้ัง 6 ชนิด จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่ต่างกัน แต่
เม่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการนํามาผลิตในระดับต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน โดยคํานึงถึงปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องท้ังในแง่ต้นทุนการผลิต ความหนาของชิ้นวุ้นท่ีได้ รวมถึงคุณค่าในเชิงอาหารเพ่ือสุขภาพ จะพบว่ากระเจี๊ยบแดงจะมี

ต้นทุนการผลิตเทียบต่อกรัมน้ําหนักชิ้นวุ้นน้อยท่ีสุด (ดังแสดงในตารางท่ี 4) ท้ังยังมีปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระท่ีสูงอีกด้วย  
 

ตารางท่ี 4 ต้นทุนการผลิตวุ้นสวรรค์น้ําสมุนไพร 
 

วัตถุดิบ ราคาต่อกิโลกรัม* (บาท) เทียบราคาต่อหน่วยผลผลิตชิ้นวุ้น (บาท/กรัม) 
ตะไคร้หอม 100 1.00 
สะระแหน่ 120 1.89 
ดาหลา 80 0.73 
กระเจี๊ยบแดง 70 0.50 
ขม้ินชัน 40 0.33 
เสาวรส 60 0.71 

   *อ้างอิงจากรายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี 
 
6. สรุปผลการทดลอง 
  

  จากการศึกษาการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรพ้ืนบ้าน 6 ได้แก่ ตะไคร้หอม สะระแหน่ ดอกดาหลา กระเจี๊ยบแดง 
ขม้ินชัน และเสาวรส พบว่ากระเจี๊ยบแดงให้คุณสมบัติของชิ้นวุ้นสวรรค์ในด้านการความหนาสูงท่ีสุด เท่ากับ 3.78 เซนติเมตร 
ผลการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมี พบว่าสะระแหน่ จะมีสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และปริมาณฟลาโวนอยด์สูงกว่า

สมุนไพรชนิดอ่ืนท้ังท่ีเป็นน้ําสมุนไพรสด และผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ ในขณะท่ีผลการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูล

อิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าวุ้นสวรรค์จากดอกดาหลาและกระเจี๊ยบแดง มีค่าร้อยละการยับย้ัง DPPH ได้สูงสุดเท่ากันท่ีร้อยละ 
70.29 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากนํ้าสมุนไพรท้ัง 6 ชนิดมีค่าความชอบโดยรวม ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากระเจี๊ยบแดงมีศักยภาพและความคุ้มทุนสูงท่ีสดท่ีจะ

นํามาพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรในระดับชุมชนได้ต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

  ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี บุคลากรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ท่ีให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ให้ความร่วมมือ และช่วยให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซยานินในท้องถ่ินบางชนิด เพ่ือนํามาใช้ใน
การย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม และทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ท่ีมีราคาแพงและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือก
พืชในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายท้ังแบบสดและแบบแห้งมา 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด อัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง และมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
โดยใช้ตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ น้ํากลั่น กรดอะซิติก 20% กรดไฮโดรคลอริก 20% แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% และ
แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% ในอัตราส่วน 1:1 (น้ําหนัก(กรัม)):ปริมาตรสารละลาย (มิลลิลิตร)) นําไปทดสอบประสิทธิภาพ
ของการย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พบว่า สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสดและแบบแห้งท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 95% มีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสูงท่ีสุดโดยมีระดับค่าความพึงพอใจเท่ากับ 42 เม่ือนําสารสกัดจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่แบบสดมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% และนําไปเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้งแบบ
เยือกแข็ง (freeze dryer) และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน (hot air oven) และนําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อมในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอม
พบว่ายังคงสามารถย้อมติดสีโครโมโซมและมองเห็นระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อย่างชัดเจน  

 

คําสําคัญ : สีย้อมธรรมชาติ แอนโทไซยานิน โครโมโซม       
  

Abstract 
 

 The aim of this study is to extract anthocyanin dye from local plants that can be replaced the 
chemical dyes which are expensive and can be environmental pollution. Four available plants in local 
area, both fresh and dried, which were mangosteen shell (Garcinia mangostana L.), butterfly pea flower 
(Clitoria ternatea L.), purple cabbage (Brassica oleraceae var. rubra), and karonda fruit (Carissa carandas L.) 
were selected and extracted pigments by using five solvents—distilled water, 20% acetic acid, 20% 
hydrochloric acid, 70% alcohol, and 95% alcohol with the ratio of 1:1 (weight/volume).The results showed 
that karonda fruit was extracted with 95% alcohol produced the most effective in chromosome staining 
and the average satisfaction was 42. The extract was also selected for freeze-drying and hot air drying 
and stored at 4 °C for 45 days. The efficiency of dyes in chromosome staining of mitotic cell division was 
compared. The result showed that the staining dye obtained from karonda fruit of 95% alcohol can stain 
plant cells and show its mitotic cell division.  
 

Keywords: natural dyes, anthocyanin, chromosome 
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1. บทนํา 
 

ในการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยาจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม สารสีกลุ่มแอนโทไซยานินจึงเป็นกลุ่มสี

กลุ่มหนึ่งท่ีน่าสนใจและมีรายงานว่าสามารถนํามาย้อมสีเพ่ือศึกษาโครโมโซมได้ โดยสารกลุ่มแอนโทไซยานินเป็นสารประเภท 
flavonoid  phenolic compounds  จะให้สีแดง พบมากในเฉพาะพืช ผัก ผลไม้ ท่ีมีสีแดงเข้ม (Cooper Driver, 2001) 
ตัวอย่างเช่น ดอกกระเจี๊ยบแดง เปลือกแก้วมังกร และแบล็คเบอร์รี่ เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยาได้มี

รายงานการนําสีกลุ่มแอนโทไซยานินมาใช้ประโยชน์ในการย้อมสีโครโมโซม ตัวอย่างเช่น การสกัดสีย้อมจากแบล็คเบอร์รี่

สามารถนํามาใช้ในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมได้ ซ่ึงสีย้อมจากแบล็คเบอร์ร่ีนั้นมีคุณภาพใกล้เคียงกับสีสังเคราะห์

จากสารเคมี (หัทยา การีวงศ์, 2546) นอกจากนี้ยังมีการนําเมล็ดข้าวโพดหวานสีม่วง (รุจิรา ทองศรีสุข และคณะ, 2560) ข้าว
เหนียวดํา และผลหม่อน (วีรนุช วอนเก่าน้อย และคณะ, 2551) มาใช้ย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอมได้เช่นกัน  

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ได้มีแนวคิดท่ีจะนําสีท่ีสกัดได้จากพืชธรรมชาติหลาย ๆ ชนิดในท้องถ่ิน มาสกัดสีเพ่ือนํามา

ย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม เนื่องจากสีสังเคราะห์ท่ีใช้ย้อมโครโมโซมมีราคาค่อนข้างสูง และยังต้องสั่งซ้ือมาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสีสังเคราะห์และเพ่ือให้เห็นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในการ

นํามาใช้เป็นสีย้อมโครโมโซม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนําตัวอย่างพืชกลุ่มแอนโทไซยานินในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายมาพัฒนา

เป็นสีย้อมโครโมโซม โดยหาตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสีจากพืช พร้อมท้ังศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมภายหลัง

การเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง (freeze dryer) และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลม

ร้อน (hot air oven) 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบสีท่ีสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ท้ังแบบสดและแบบแห้ง จากตัวทําละลายต่างชนิดกัน ท่ีมีผลต่อการ

ย้อมติดสีโครโมโซม 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสีท่ีสกัดจากพืชตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ต่อการย้อมติดสีโครโมโซม เพ่ือนํามาทดแทน                        

สีสังเคราะห์ 
3. เพ่ือคัดเลือกสารสีท่ีสกัดจากพืชในตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ ในการนําไปพัฒนาเป็นสีย้อมโครโมโซมพืช 
4. หาวิธีเก็บรักษาสีย้อมและทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บ

รักษาสภาพสีย้อม 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาการสกัดสีย้อมจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด ดอกอัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง                        
และผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ น้ํากลั่น กรดอะซิติก 20% กรดไฮโดรคลอริก 20% แอลกอฮอล์ 
70% และแอลกอฮอล์ 95% นํามาย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม โดยวิธีการดําเนินวิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การ
ทดลอง คือ 
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 3.1 การทดลองท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดของตัวอย่างพืช 4 ชนิด ด้วยตัวทําละลายชนิด
ต่างๆ ต่อการติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอม  

แบ่งขั้นตอนการทดลองย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.วิธีการสกัดสีจากพืช 
นําตัวอย่างพืชท้ัง 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด ดอกอัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง และผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท้ัง

แบบสดและแบบแห้งมาป่ันให้ละเอียด จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนัก และบรรจุลงบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร และนําตัวทําละลาย

แต่ละชนิดใส่ลงไปในบีกเกอร์ โดยใช้อัตราส่วน 1:1 [น้ําหนักพืช (กรัม) : ตัวทําละลาย (มิลลิลิตร)] นําไปเก็บท่ีอุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 1 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาที่กําหนดนํามากรองด้วยผ้าขาวบาง และกรองอีกครั้งด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 เก็บ
ใส่ขวดสีชาไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ยกเว้นสารสกัดท่ีได้จากนํ้ากลั่นนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อนท่ีจะนําไปทดสอบการ

ย้อมสีโครโมโซม 
2. การเตรียมโครโมโซมจากปลายรากหอม 
นําหัวหอมแดงท่ีเพาะในน้ํากลั่น 3 วันมาตัดปลายรากให้ได้ความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใช้ปากคีบ คีบ

ปลายรากหอม 1-2 ชิ้น ใส่ลงในหลอด eppendrof ท่ีบรรจุกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 N แล้วแช่หลอด eppendrof ใน 
water bath ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 นาที หลังจากนั้นล้างปลายรากหอมด้วยน้ํากลั่น  

3. การย้อมสีโครโมโซมด้วยสารสกัด 
นําสารท่ีสกัดได้จากพืชท้ังแบบสดและแบบแห้ง มาย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม โดยนําปลายรากหอม

วางบนสไลด์ หยดสีท่ีสกัดจากพืช 1-2 หยด ลงบนเนื้อเย่ือปลายรากหอม แช่ท้ิงไว้ประมาณ 1 นาที  บี้เนื้อเย่ือด้วยเข็มเขี่ย

ปลายแบนเพ่ือให้เซลล์กระจายออก ปิดเนื้อเย่ือด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วนําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์และบันทึกภาพ  
 

3.2 การทดลองท่ี 2 ประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บรักษาสภาพสีย้อม 
ทํ าการคั ด เลื อกสี ท่ี สกั ดจาก พื ช ท้ั งแบบสดและแบบแห้ ง ท่ี ย้อม ติดสี โค รโม โซม ท่ี ดี ท่ี สุ ดมา  1 ชนิ ด                        

โดยคัดเลือกจากแบบประเมินจํานวน 50 ชุด หลังจากนั้นนําสารสกัดท่ีคัดเลือกมาหาวิธีการเก็บรักษาสภาพสีของสารสกัดโดย

ใช้กระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็งและกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. นําสารสกัดมากรองด้วยผ้าขาวบาง และนําไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary 

evaporator) จากนั้นนําสารสกัดไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเปน็เวลา 72 ชั่วโมง  
 2. นําสารสกัดท่ีได้ผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็งเป็นระยะเวลา 5 วันและนําไปผ่านกระบวนการทํา

ให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน เป็นระยะเวลา 3 วัน ภายหลังสารสกัดแห้งจะนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส   
 3. นําสารสกัดแห้งมาทดสอบประสิทธิภาพการย้อมติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอมท่ีระยะเวลา 1, 15, 

30 และ 45 วันตามลําดับ พร้อมกับบันทึกภาพถ่าย  
  

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดของตัวอย่างพืช 4 ชนิด ด้วยตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ ต่อ
การติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอม  

    เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดพืชท้ัง 4 ชนิดท้ังแบบสดและแบบแห้งโดยสกัดด้วยตัวทําละลาย

อินทรีย์ 5 ชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของการติดสีย้อมโครโมโซมของสีท่ีสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสด

และแบบแห้งด้วยแอลกอฮอล์ 95% มีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 42 (ตารางท่ี 1) 
สอดคล้องกับรายงานของธิดามาส นาคแป้น และมัตติกาล ขุนณรงค์ (2560) ท่ีศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซ
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ยานิน 5 ชนิด ได้แก่ อัญชัน เปลือกมังคุด มันเทศสีม่วง มะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ 
กรดไฮโดรคลอริก 20% กรดแอซิติก เอทานอล 95% เมทานอล และน้ํากลั่น ในอัตราส่วน 1:1 พบว่า สารสกัดจากมะม่วงหาว

มะนาวโห่ท่ีสกัดจากเอทานอล 95% จะมีประสิทธิภาพในการย้อมติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอมได้ดีท่ีสุด นอกจากน้ี

ประสิทธิภาพของสีของสารสกัดแอนโทไซยานินยังข้ึนอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาอีกด้วย ดังรายงานวิจัยของเกียรติศักด์ิ 
ดวงมาลย์ (2553) ท่ีศึกษาการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน พบว่า อุณหภูมิท่ีควรเก็บสีของสารสกัดควรอยู่ระหว่าง 
4±1 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิระหว่างนี้จะสามารถชะลอการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินในสารสกัดได้ 

 

4.2 ประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บรักษาสภาพสีย้อม 
สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% เม่ือผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง เพ่ือ

การเก็บรักษาน้ัน พบว่า มีลักษณะเหนียวหนืด มีสีแดงอมม่วง และเม่ือนําสารสกัดนั้นมาผสมกับน้ํากลั่น ในอัตราส่วน 1:3 แล้ว
นําไปย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พบว่า สารสกัดจากมะม่าวหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% ท่ีเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนั้น สามารถนําสีย้อมมาใช้ในการย้อมโครโมโซมจากปลายรากหอมได้เหมือนเดิม อีกท้ังยังสามารถ

มองเห็นรายละเอียดของโครโมโซมและระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ชัดเจน ทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีทําการทดสอบคือ 1, 
15, 30 และ 45 วัน เพียงแต่ว่าสีอาจจะจางลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับสีของสารสกัดในตอนแรกก่อนยังไม่ผ่าน

กระบวนการเก็บรักษา ดังนั้น สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถนํามาใช้ทดแทนสีย้อมจากสีสังเคราะห์ได้ นอกจากนี้

สารสกัดภายหลังการเก็บรักษาสามารถมีอายุการใช้งานได้นานถึง 45 วันของการทดสอบ และผู้วิจัยมีความเห็นว่าสีย้อมจาก

ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ภายหลังการเก็บรักษาอาจมีอายุการเก็บรักษาได้นานมากกว่า 45 วัน ถ้าหากเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าความพึงพอใจในการติดสีย้อมของโครโมโซมจากปลายรากหอมด้วยสารสกัดจากพืชแต่ละชนิด

ท้ังแบบสดและแบบแห้ง โดยใช้สารละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  

ชนิดของพืช ตัวทําละลาย 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียรวม 
แบบสด แบบแห้ง 

เปลือกมังคุด น้ํากลั่น 25.4 18.8 22 
กรดอะซิติก 20% 26.4 26.2 26.3 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

31.4 20.8 26.1 

แอลกอฮอล์ 70% 29 14.2 26.6 
แอลกอฮอล์ 95% 21.2 28 24.6 

อัญชัน น้ํากลั่น 21 24.4 22.7 
กรดอะซิติก 20% 24.4 37.4 30.9 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

33.2 36 34.6 

แอลกอฮอล์ 70% 21.2 28.2 24.7 
แอลกอฮอล์ 95% 22 33.4 27.7 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ชนิดของพืช ตัวทําละลาย 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียรวม 
แบบสด แบบแห้ง 

กะหลํ่าปลีสีม่วง น้ํากลั่น 27.2 23 25.1 
กรดอะซิติก 20% 22.4 30.2 26.3 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

36.8 33.4 35.1 

แอลกอฮอล์ 70% 17.8 23.6 20.7 
แอลกอฮอล์ 95% 16.6 23 19.8 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ํากลั่น 33.6 26 29.8 
กรดอะซิติก 20% 45 23 34 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

38.4 23.4 30.9 

แอลกอฮอล์ 70% 47.8 21.6 34.7 
แอลกอฮอล์ 95% 49.2 34.8 42 

 

          
 
 
 

                             
 
 
ภาพท่ี 1 การย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม ท่ีย้อมด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ                        
4 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาท่ีทําการทดสอบ คือ 1 วัน (ก)  14 วัน (ข) 30 วัน (ค) และ 45 วัน (ง) 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 

 สีของสารสกัดจากพืชตัวอย่างท่ีนํามาศึกษาการติดสีย้อมของโครโมโซมจากปลายรากหอมท่ีดีท่ีสุด คือ สารสกัดจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสดและแบบแห้ง และตัวทําละลายท่ีสกัดสีได้ดีท่ีสุดคือ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% เม่ือนําสาร

ค ง 

ข ก 
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สกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่มาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% และนําไปเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้ง

แบบเยือกแข็ง และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน และนําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน 
พบว่า สีของสารสกัดมีประสิทธิภาพในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมได้ดีและติดสีของโครโมโซมได้ชัดเจน สามารถ
มองเห็นระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อย่างชัดเจน จึงสามารถนําสีของสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่มาใช้

แทนสีสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ 
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การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ท่ีเจือด้วยไอออนของ Sm3+  
Photoluminescence of Sm3+ Ions doped BaCaSiB Glasses 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้เตรียมตัวอย่างแก้วแบเรียม-แคลเซียม-ซิลิกอน-บอเรต (BaCaSiB) ท่ีมีสูตรเคมี คือ 15BaO: 15CaO: 

20SiO2: (50-x)B2O3: xSm2O3 (เม่ือ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล ) ด้วยเทคนิคการหลอม                        
ท่ีอุณหภูมิสูงแล้วทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างถูกวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะถูกวัดในช่วงอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และช่วงอินฟราเรดใกล้ โดยจะ
พบพีคการดูดกลืนแสงท้ังหมด 10 พีค สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง BaCaSiB แสดงพีคการเปล่งแสงที่ความยาว
คลื่นประมาณ 563  600  646 และ 706 nm เม่ือถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 402 นาโนเมตร นอกจากนี้ยังพบว่า 
แก้วตัวอย่าง BaCaSiB ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีมีความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล จะเปล่งแสงท่ีมีความเข้มสูงสุด 
 
คําสําคัญ: แก้ว BaCaSiB  Sm3+  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง  สมบัติทางการเปล่งแสง 

 
Abstract 

 
In this present work, a series of barium-calcium-silicon-borate (BaCaSiB) glass system with 

chemical composition 15BaO: 15CaO: 20SiO2: (50-x)B2O3: xSm2O3 (x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 1.5 mol%) 
were prepared by normal melt quenching technique. Their physical, optical and photoluminescence 
properties were analyzed systematically. The results showed that the absorption spectra were measured 
in the region of ultraviolet, visible and near-infrared. These spectra consist of 10 absorption peaks. The 
emission spectra for BaCaSiB glasses showed peaks at 563, 600, 646 and 706 nm transitions under 402 
nm excitation. The highest emission intensity was found at 1.5 mol% of Sm2O3 concentration. 
 
Keywords: BaCaSiB glasse, Sm3+, physical properties, optical properties, luminescence properties 
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1. บทนํา 
 

 ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 วัสดุท่ี มีสมบัติทางการเปล่งแสง (luminescence) กําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจ                        
เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งกําเนิดแสง และเคร่ืองมือตรวจวัดรังสี 
ซ่ึงท้ังสองได้ถูกใช้ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และในอุปกรณ์เลเซอร์                        
ในปัจจุบันแก้วบอเรต (Barate Glass) มีลักษณะท่ีน่าสนใจเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี อีกท้ังสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุเลเซอร์ และอุปกรณ์ทางแสง เนื่องจากทําให้โครงสร้างของแก้วไม่จับกันแบบสุ่ม ทําให้มีคุณสมบัติ

ท่ีโปร่งใส มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความร้อนสูงนอกจากนี้กลุ่มธาตุหายากยังสามารถละลายได้ดีในการหลอมเป็นแก้ว

แบเรียมออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ มีลักษณะทางโครงสร้างทางแสง มีเสถียรภาพทางเคมีค่อนข้างสูง คือ ไม่ทําปฎิกิริยา

กับสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ มีจุดหลอมเหลวต่ํา จะช่วยในการขึ้นรูป ทําให้แก้วคงตัวเร็วข้ึนเม่ือเย็นลง และเพิ่มความทนต่อสารเคมี

ซิลิกอนไดออกไซด์ ไม่มีสี เพ่ิมความเงาความแข็งแรง ทําให้แก้วมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงทนต่อความร้อนและสารเคมี ซาแมเรียม 
เป็นธาตุหายากท่ีสามารถเปล่งแสงได้ และมีความวาว จากความสําคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา

คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้ว แบเรียมแคลเซียมซิลิโกบอเรต (BaCaSiB) ท่ีเจือด้วยซาแมเรียมออกไซต์ (Sm2O3) โดยศึกษา

สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติทางการเปล่งแสง ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห การดูดกลืน
แสงและการเปล่งแสง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาการเตรียมแก้ว 15BaO: 15CaO: 20SiO2: (50-x)B2O3: xSm2O3 ท่ีเจือด้วย 
Sm2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส                        
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาที่กําหนด นําเบ้าหลอมออกจากเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง เพ่ือทําให้แก้วเหลวได้เย็นตัวลง                       
อย่างรวดเร็ว โดยเทนํ้าแก้วลงบนแบบพิมพ์แกรไฟต์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือข้ึนรูป นําแก้วท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 500                        
องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปิดเตาให้อุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงนําแก้วออกจากเตา นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไป

ขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. × 1.5 ซม. × 0.3 ซม. หลังจากนั้นจึงมาศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติ                        
ทางการเปล่งแสง ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห การดูดกลืนแสง และการเปล่งแสง 
 

3. ผลการวิจัย 
 

 จากการทดลองหลอมแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 ปริมาณความเข้มข้น  0.0  0.1 0. 3  0.5 1.0 และ 1. 5เปอร์เซ็น                        
โดยโมล ตามลําดับ พบว่าแก้วท่ีได้มีลักษณะโปร่งใส ผิวเรียบ มีสีเหลืองอ่อน ๆ โดยสีเหลืองอ่อนของแก้วจะเข้มข้ึน                        
ตามความเข้มข้นของ Sm2O3 เนื่องจากอิทธิพลท่ีเติมไอออนของ Sm3+ ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของแก้ว BaCaSiB ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีได้จากการหลอม 
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จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีมีความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5 และ                        
1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.7599 ±  0.0026 ถึง 2.8640 ±  0.0035 กรัม/ลูกบาศก์

เซนติเมตร เนื่องจากมวลโมเลกุลของ Sm2O3 มีค่ามากกว่า B2O3 จึงทําให้มวลโมเลกุลรวมมีค่ามากข้ึน ส่งผลทําให้ค่า                        
ความหนาแน่นของแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 มีค่าสูงกว่าแก้วท่ีไม่ได้เจือด้วย Sm2O3 ค่าปริมาตรเชิงโมล พบว่าปริมาตรเชิงโมลจะ

มีค่าอยู่ระหว่าง 27.9118 ถึง 28.7800 ลูกบาศก์เซนติเมตร/โมล โดยในช่วงความเข้มข้น 0.0 ถึง 0.3  เปอร์เซ็นโดยโมล  มี
แนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการจับพันธะของ Sm2O3 ในโครงสร้างแก้ว ในช่วงความเข้มข้น  1.5 ถึง 0.5เปอร์เซ็นโดยโมล     
การจับพันธะลดลง และค่าดัชนีหักเห พบว่าดัชนีหักเหจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 ตั้งแต่ 
0.0 ถึง 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล โดยค่าดัชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง  1.5559± ถึง 0.0004 1.5673 ± 0.0006 ตามความเข้มข้น
ของ Sm2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามแก้วท่ีเติม Sm2O3 ทุกตัว มีค่าดัชนีหักเหท่ีมากกว่าแก้วใสท่ีไม่ได้เจือด้วย Sm2O3 ดังแสดง
ในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าความหนาแน่น ค่าปริมาตรเชิงโมล และค่าดัชนีหักเหของแก้ว BaCaSiB 
 

ความเข้มข้น Sm2O3 

(เปอร์เซ็นโดยโมล) 
ความหนาแน่น  

(กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
ปริมาตรเชิงโมล 

(ลูกบาศก์เซนติเมตร/โมล) 
ดัชนีหักเห 

0.0 2.7599 ± 0.0026 28.2508 1.5559 ± .00040  
0.1 2.7941 ± 0.0009 28.1016 1.5644 ± 0.0009 
0.3 2.8331 ± 0.0034 27.9118 1.5668 ±.0.0004 
0.5 2.7778 ± 0.0004 28.6684 1.5638 ± 0.0006 
1.0 2.8379 ± 0.0006 28.5530 1.5655 ± 0.0001 
1.5 2.8640 ± 0.0035 28.7800 1.5673 ± 0.0006 

 

 จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200–2,500 nm ของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Sm2O3 ท่ีมี                        
ความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5 และ .51  เปอร์เซ็นโดยโมล แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบว่าพีคของค่าการดูดกลืนแสง                        
ในช่วงความยาวคลื่น 200-2,500 นาโนเมตร ท้ังหมด 10 พีค ท่ีระดับพลังงานที่ตําแหน่ง (4D3/2) ท่ีความยาวคลื่น 325                        
นาโนเมตร, (6P3/2) ท่ีความยาวคลื่น 395 นาโนเมตร, (4I11/2) ท่ีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร, (6F11/21) ท่ีความยาวคลื่น 935 
นาโนเมตร, (6F9/2) ท่ีความยาวคลื่น 1,076 นาโนเมตร, (6F7/2) ท่ีความยาวคลื่น 1,221 นาโนเมตร, (6F5/2) ท่ีความยาวคลื่น 
1,360 นาโนเมตร, (6F3/2) ท่ีความยาวคลื่น 1,467 นาโนเมตร, (6H15/2) ท่ีความยาวคลื่น 1,521 นาโนเมตร และ (6F1/2) ท่ี                        
ความยาวคลื่น 584,1  นาโนเมตร ตามลําดับ ช่วงการดูดกลืนดังกล่าวทําให้เกิดสีเหลืองอ่อนในแก้ว และยังพบอีกว่าสีของแก้ว                        
มีความเข้มมากข้ึน เม่ือเจือปริมาณ Sm2O3 ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 200–2,500 นาโนเมตร 
 

 จากการวิเคราะห์ค่าสเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 300-550 นาโนเมตร ของแก้วท่ีเจือด้วย 
Sm2O3 ท่ีมีความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล โดยใช้ความยาวคลื่นของการคายพลังงานที่ความยาว

คลื่น 604 นาโนเมตร พบว่าพีคของค่าการกระตุ้นพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 300-550 นาโนเมตร มีท้ังหมด 8 พีค โดยใช้                        
การคายพลังงานท่ีความยาวคลื่น 604 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของพลังงาน เกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่

ตําแหน่ง (4P7/2) ท่ีความยาวคลื่น 317 นาโนเมตร, (4D7/2) ท่ีความยาวคลื่น 344 นาโนเมตร, (4D3/2) ท่ีความยาวคลื่น 361                        
นาโนเมตร, (6P7/2) ท่ีความยาวคลื่น 374 นาโนเมตร, (4F7/2) ท่ีความยาวคลื่น 401 นาโนเมตร, (4G9/2) ท่ีความยาวคลื่น 438 
นาโนเมตร, (4I11/2) ท่ีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร และ (4G5/2) ท่ีความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในรูป                        
ท่ี 3 และค่าสเปกตรัมการคายพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 500–750 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีมี                        
ความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5 และ .51  เปอร์เซ็นโดยโมล โดยใช้การกระตุ้นพลังงานที่ความยาวคลื่น 402  นาโนเมตร 
พบว่าพีคของค่าสเปกตรัมการคายพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 500-750 นาโนเมตร ท้ังหมด 4 พีค  โดยใช้การกระตุ้น

พลังงานที่ความยาวคลื่น 402 นาโนเมตร ซ่ึงแหล่งกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) โดยคาย

พลังงานที่ระดับพลังงานที่ตําแหน่ง (6H5/2) ท่ีความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร, (6H7/2) ท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร, (6H9/2) 
ท่ีความยาวคลื่น 646 นาโนเมตร และ (6H11/2) ท่ีความยาวคลื่น 706 นาโนเมตร ตามลําดับ ช่วงการคายพลังงานดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีมีความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นโดยโมล มีการเปล่งแสงสูงท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 3 ค่าสเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานของแก้วท่ีเจือด้วย Sm2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 300–550                                
นาโนเมตร 

 

 
 

รูปที่ 4 ค่าสเปกตรัมการคายพลังงานของแก้วท่ีเติม Sm2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลืน่ 500–750 นาโนเมตร 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเจือ Sm2O3 ลงในระบบแก้ว BaCaSiB ท่ีเตรียมข้ึนจากสูตร 15BaO: 15CaO: 20SiO2: 
(50-x)B2O3: xSm2O3 ท่ีมีความเข้มข้น เม่ือ x คือ 0.0  0.1  0.3  0.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล ด้วยเทคนิคการหลอม                        
ท่ีอุณหภูมิสูง และทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติทางการเปล่งแสง                         
ผลท่ีได้พบว่า ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของแก้ว มีผลท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เม่ือวัดสเปกตรัม                        
ของการดูดกลืนแสง ในช่วงความยาวคลื่น 200-2 ,500 นาโนเมตร พบจํานวนยอดพีคของการดูดกลืนแสงจํานวน 10 พีค                        
ท่ีความยาวคลื่น 325  395  473  935  1,076  1,221  1,360  1,467  1,521 และ 1,584 นาโนเมตร เม่ือวัดสเปกตรัม                        
การกระตุ้นพลังงาน เม่ือกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น  604 นาโนเมตร ในช่วงความยาวคลื่น 300-550 นาโนเมตร พบจํานวน

ยอดพีคของการกระตุ้นพลังงานจํานวน 8 พีค  ท่ีความยาวคลื่น 317  344  361  743   401  438  473 และ 525  นาโนเมตร 
และได้ทําการวัดการคายพลังงานเม่ือถูกกระตุ้นด้วยแสงจากหลอดไฟแฟลชท่ีความยาวคลื่น 402 นาโนเมตร พบพีค                        
การเปล่งแสง 4 พีค ท่ีความยาวคลื่น 563  600  646 และ 706 นาโนเมตร และจากงานวิจัยพบว่าความเข้มข้นของ Sm2O3 
ท่ีมีความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นโดยโมล ท่ีเจือลงในแก้ว BaCaSiB ให้ค่าความเข้มของพีคสูงสุด 
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การตรวจสอบการเปล่งแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของแก้ว NaKSiB ท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ 
Luminescence Investigation of Visible Light Emitting of Dy3+ Ions  

doped NaKSiB Glasses 
 

วรรณิดา เชียงตุง1  และณัฐพล ศรสีิทธิโภคกุล1,2* 
 

1สาขาวิชาวิฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Nattapon2004@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

แก้วตัวอย่างในระบบโซเดียม-โพแทสเซียม-ซิลิโกบอเรต ท่ีมีสูตรเคมี คือ 10K2O: 15SiO2: 15Na2O: (60-x)B2O3: 
xDy2O3 (x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ท่ีเจือด้วยไอออนของดิสโพรเซียม สมบัติพ้ืนฐานของแก้ว
ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห รวมถึงสเปกตรัมการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปล่งแสง                  
ได้ถูกศึกษาในงานวิจัยนี้ จากสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วตัวอย่าง เม่ือกําหนดความยาวคลื่นสําหรับการเปล่งแสงท่ี 576 nm 
จะพบพีคการกระตุ้นแสงสูงสุดท่ีความยาวคลื่น 351 nm และสําหรับสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างท่ีถูกกระตุ้นด้วย
แสง ท่ี 351 nm จะพบการเปล่งแสงหลัก 3 พีค คือ แสงสีน้ําเงินท่ีความยาวคลื่น 482 nm, แสงสีเหลืองท่ีความยาวคลื่น 577 nm 
และแสงสีแดงท่ีความยาวคลื่น 661 nm โดยแก้วตัวอย่างมีปริมาณของดิสโพรเซียมออกไซด์ 1.5 mol% จะสามารถเปล่งแสง
ท่ีมีความเข้มแสงสูงกว่าแก้วตัวอย่างอ่ืน ๆ 

 
คําสําคัญ: แก้ว NaKSiB  ดิสโพรเซียม  สมบัตทิางกายภาพ  สมบัติทางแสง  สมบัติการเปล่งแสง  
 

Abstract  
 

The Dy3+ doped sodium potassium silicoborate (NaKSiB) glasses with composition 10K2O: 15SiO2: 
15Na2O: (60-x)B2O3: xDy2O3 (x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 1.5 mol%). The basic properties of the obtained 
glasses such as density, molar volume and refractive index were studied. Furthermore, optical absorption 
spectra and luminescence spectra were investigated. The excitation spectra observed under 576 nm 
emission wavelength showed the highest peak centered at 351 nm. The emission spectra, excited with 
351 nm excitation wavelength showed three major peaks corresponding to 482 nm blue emission, 577 
nm yellow emission, and 661 nm red emission. Among all glass samples, the glass with 1.5 mol% of Dy3+ 
showed the highest emission intensity. 
 
Keywords: NaKSiB glasses, dysprosium, physical properties, optical properties, luminescence properties 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 41



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 51 
 

1. บทนํา 
 

 ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุท่ีถูกสังเคราะห์ขึ้นมากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ                        
ของมนุษย์ แก้วจึงเป็นวัสดุประเภทหนึ่งท่ีถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น งานบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีใช้งานทางแสง และ
เครื่องประดับ เป็นต้น  
 โบริกออกไซด์ (B2O3) ถูกใช้เป็นส่วนผสมหลักทําหน้าท่ีเป็นโครงข่ายแก้วท่ีสําคัญ นอกจากน้ีแก้วซิลิกา และแก้ว
ฟอสเฟต ยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ทําให้มีคุณสมบัติทางเคมีท่ีน่าสนใจ เนื่องจากมีการจับตัวกันของอะตอมโบรอนกับอะตอม

ออกซิเจนท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน ส่งผลทําให้แก้วมีโครงสร้างท่ีหลากหลาย แก้วบอเรตเม่ือถูกหลอมเหลวและมีความหนืดสูง  
มีแนวโน้มการก่อตัวท่ีเป็นลักษณะผลึกในเนื้อแก้ว จึงทําให้แก้วบอเรตเหมาะกับการนําไปประยุกต์ใช้ทางด้านทัศนศาสตร์ 

ดิสโพรเซียมเป็นธาตุโลหะเอิร์ธหายาก มีลักษณะสีเงินวาวอ่อนนุ่มสามารถตัดได้ด้วยมีด มีความเสถียรในอากาศ               
ท่ีอุณหภูมิห้องละลายได้ดีในกรดเจือจางและเข้มข้นโดยจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมา 

ซ่ึงในปัจจุบันวัสดุท่ีมีสมบัติการเปล่งแสงกําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ถูกนํามาประยุกต์ 
ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งกําเนิดแสง ซ่ึงแก้วท่ีเติมไอออนของโลหะหายากจะได้รับความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ทางแสงเป็นอย่างมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาผลของการเติม Dy3+ ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ
ทางการเปล่งแสงของแก้ว NaKSiB ท่ีความเข้มข้นต่างกัน  

 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วจากสูตร 10K2O: 15SiO2: 15Na2O: (60-x)B2O3: xDy2O3 (เม่ือ x เท่ากับ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 
mol%) ใช้เทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิสูง และทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
หลังจากน้ันเทนํ้าแก้วท่ีได้จากการหลอมลงบนแบบแม่พิมพ์ และนําแก้วเข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้ว
ปล่อยให้เย็นตัวลงภายในเตาอบจนถึงอุณหภูมิห้อง นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 cm x 1.5 cm x 0.3 cm  เพ่ือ

นําไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางการเปล่งแสงของแก้ว ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ค่าปริมาตรเชิงโมล ค่า
ดัชนีหักเห ค่าการดูดกลืนแสง และค่าการเปล่งแสง  

 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วจากสูตร 10K2O: 15SiO2: 15Na2O: (60-x)B2O3: xDy2O3 (เม่ือ x เท่ากับ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 
mol%)  พบว่าแก้วตัวอย่างมีลักษณะโปร่งใส และมีสีเหลืองอ่อน ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Dy2O3 ท่ีได้จากการหลอม 
 

mol% mol% mol% mol% mol% mol% 

10K2O : 15SiO2 : 15Na2O : (60-x)B2O3 : xDy2O3 
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จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีมีความเข้มข้น 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ1.5 

mol% โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.2583  0.0051 ถึง 2.3604  0.0056 g/cm3 ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน                        
ค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วจะมีค่าอยู่ระหว่าง 30.0349 ถึง 32.1121 cm3/mol มีแนวโน้มไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน                        
และค่าดัชนีหักเหของแก้วมีค่าอยู่ระหว่าง 1.4988 ± 0.0002 ถึง 1.5130 ± 0.0002 ซ่ึงไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน                        
ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Dy2O3 

ความเข้มข้นของ Dy2O3 (mol%) ความหนาแน่น (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล (cm3/mol) ดัชนีหักเห 

0.0 1.5010  0.0003 30.7744 1.5010  0.0003 

0.1 1.4998  0.0003 30.7655 1.4998  0.0003 

0.3 1.4988  0.0002 30.0349 1.4988  0.0002 

0.5 1.5130  0.0002 30.7251 1.5130  0.0002 

1.0 1.5102  0.0012 32.1121 1.5102  0.0012 

1.5 1.5108  0.0007 31.3726 1.5108  0.0007 
 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วในช่วงความยาวคลื่น 350 ถึง 2,500 nm ของแก้วตัวอย่างท่ีเติม 

Dy2O3 ปริมาณต้ังแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.5 mol% พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค 
โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น (6F3/2) 452 nm (6F5/2) 801 nm (6F7/2) 898 nm  (6F7/2 , 6H7/2) 1,088 nm (6F11/2 , 
6H9/2) 1,261 nm และ (6H11/2) 1,674 nm เม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Dy2O3 เพ่ิมข้ึน จะมีการดูดกลืนแสงได้ดีขึ้นตามลําดับ 
ดังแสดง  ในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้นท่ีต่างกัน 
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จากการวิเคราะห์การกระตุ้นพลังงานของแก้ว เม่ือความเข้มข้นของ Dy2O3  มีปริมาณแตกต่างกัน เท่ากับ 0.0  0.1  
0.3   0.5  1.0 และ 1.5 mol% ซ่ึงกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 576 nm สเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานถูกบันทึกในช่วงความยาว

คลื่น 300 ถึง 500 nm พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 7 พีค ซ่ึงพีคการกระตุ้นพลังงานเกิดข้ึนท่ีตําแหน่ง 
4P3/2  325 nm, (6H15/2  6P7/2) 351 nm (6H15/2  

4I11/2) 365 nm (6H15/2  4I13/2  +4F7/2) 365 nm  (6H15/2 

 4G11/2)  426 nm  (6H15/2  4I15/2) 453 nm และ(6H15/2  4F9/2) 472 nm ดังแสดงในภาพท่ี 3 และจากการ
วิเคราะห์การคายพลังงานของแก้ว สเปกตรัมการการคายพลังงานถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 450 ถึง 800 nm ความยาว
คลื่นท่ีใช้กระตุ้น คือ 351 nm พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค โดยการเปล่งแสงท่ีความยาว

คลื่น (4F9/2  
6H15/2) 482 nm (4F9/2  

6H13/2) 577 nm (4F9/2  
6H11/2) 661 nm และ (4F9/2  

6H9/2) 751 
nm ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ค่าการกระตุ้นพลังงานของแก้วท่ีเติม Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้นท่ีต่างกัน 
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ภาพท่ี 4 ค่าการคายพลังงานของแก้วท่ีเติม Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้นท่ีต่างกัน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการทดลองหลอมแก้วท่ีเติม Dy2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.5 mol% 
พบว่าแก้วตัวอย่างมีลักษณะใส และมีสีเหลืองอ่อน เนื่องจากการเจือดิสโพรเซียมออกไซด์ลงในแก้วจึงทําให้แก้วมีคุณสมบัติใส                  
จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น ค่าปริมาตรเชิงโมล และค่าดัชนีหักเห พบว่าไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน เม่ือวัดสเปกตรัม

ของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 350 ถึง 2,500 nm พบจํานวนพีคของการดูดกลืนแสงท้ังหมด 6 พีค และเม่ือทําการ

วัดการกระตุ้นพลังงานท่ีความยาวคลื่น 300 ถึง 500 nm ความยาวคลื่นท่ีใช้กระตุ้น คือ 576 nm  พบจํานวนพีคการกระตุ้น

พลังงานท้ังหมด 7 พีค  โดยสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม การกระตุ้นพลังงานได้ชัดเจนท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 nm และได้
ทําการวัดการคายพลังงานท่ีความยาวคลื่น 450 ถึง 800 nm โดยใช้การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 351 nm พบจํานวนพีคการ

คายพลังงานท้ังหมด 4 พีค โดยสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม  การคายพลังงานได้ชัดเจนท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 577 nm และ
จากงานวิจัยพบว่าความเข้มข้นของไอออนของธาตุดิสโพรเซียม 1.5 mol% ท่ีเจือลงในแก้ว NaKSiB ให้ค่าความเข้มของการ

คายพลังงานสูงสุด 
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การศึกษาสมบัติการเปลง่แสงของแก้ว LiBaGdSi ท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ 

Studies on Luminescence Properties of Dy3+ Ions doped LiBaGdSi Glasses 
 

มนธิรา สอ้าง1  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2* 
 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Nattapon2004@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

 สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างในระบบลิเธียม-แบเรียม-ซิลิโกบอเรต (LiBaGdSi)  
ท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ ได้ถูกศึกษาด้วยการวัดค่าความหนาแน่น ดัชนีหักเห การดูดกลืนแสง และการเปล่งแสง โดย
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และช่วงอินฟราเรดใกล้นั้นจะพบพีคการดูดกลืน       
9 พีคท่ีตําแหน่งความยาวคลื่น 345 383 442 734 788 888 1083 1252 และ 1658 nm สําหรับสเปกตรัมการกระตุ้นด้วย
แสงของแก้วตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ เม่ือกําหนดความยาวคล่ืนสําหรับการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 575 nm ซ่ึงจะพบว่าแก้ว
ตัวอย่างสามารถถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่นต่างกัน 12 ความยาวคลื่น คือ 247 254 276 297 313 325 350 364 
387 425 453 และ 472 nm โดยพีคการกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 350 nm  
 
คําสําคัญ: ดิสโพรเซียมออกไซด์  แก้ว  คุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติทางแสง  คุณสมบัติทางการเปล่งแสง 
 

Abstract 
 
 The physical, optical, and luminescence properties of trivalent dysprosium (Dy3+) doped with 
lithium-barium-gadolinium-silicate (LiBaGdSi) glasses have been studied through density, refractive index, 
absorptionand luminescnce measurements. The UV-Vis-NIR absorption spectra of the Dy3+ doped LiBaGdSi 
glasses consisted nine bands that were located at 345, 383, 442, 734, 788, 888, 1083, 1252 and 1658 nm. 
The excitation spectra of Dy3+ doped LiBaGdSi glasses with different concentration were recorded by 
choosing emission wavelength as 575 nm. There were twelve bands observed in excitation spectra at 247, 
254, 276, 297, 313, 325, 350, 364, 387, 425, 453 and 472 nm. Among the various excitation wavelengths, 
the excitation at 350 nm. 
 
Keywords: dysprosium oxide, glasses, physical properties, optical properties, luminescence properties 
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1. บทนํา 
 

 ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 วัสดุท่ีมีสมบัติการเปล่งแสง (Luminescence) กําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยม สนใจเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งกําเนิดแสง และเคร่ืองมือตรวจวัดรังสี ลิเทียม

เป็นตัวช่วยหลอม และช่วยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบขณะหลอม เพ่ิมความมันวาว แบเรียมช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเคลือบ

ทําให้ทนต่อการขูดขีด แกโดลิเนียมช่วยให้ดิสโพรเซียมแปล่งแสงได้ดีขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีการเตรียมแก้วลิเทียมแบเรียม

แกโดลิเนียมซิลิเกตท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติการดูดกลืนแสงและสมบัติการเปล่งแสง 
รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ชั้นสูงทางด้าน

วัสดุในการนําไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางแสง (Optical material) ด้านต่าง ๆ ต่อไป  
 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียม
ขึ้นมาโดยใช้ระบบองค์ประกอบทางเคมี 25Li2O: 20BaO: 5Gd2O3: (50-x)SiO2: xDy2O3 (เม่ือ x เท่ากับ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 
และ 2.0 เปอร์เซนต์โดยโมล) โดยใช้เทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิท่ี 1,200 0C เป็นเวลา 3 ชม. 
หลังจากน้ัน สารเคมีท่ีหลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนําออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสเตนเลสท่ีอุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน 
ชิ้นงานท่ีกําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 500 0C นาน 3 ชม. เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดจากการเย็นตัวในเน้ือแก้ว 
นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพ่ือนําไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เม่ือได้ตัวอย่าง
แก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และการเปล่งแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง            
ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสง และค่าการเปล่งแสง  
 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วท่ีเติม Dy2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 mol% พบว่าแก้วตัวอย่างท่ีได้มี

ลักษณะโปร่งใส มีสีเหลืองอ่อนจากอิทธิพลของไอออนของ Dy3+ ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยDy2O3 
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 จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้น 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 
2.0 เปอร์เซนต์โดยโมล มีค่าอยู่ระหว่าง 3.7583 ± 0.0077 ถึง 3.9466 ± 0.0062 g/cm3 เนื่องจากมวลโมเลกุลของ Dy2O3                        
มีค่ามากกว่า SiO2 จึงทําให้มวลโมเลกุลรวมมีค่ามากข้ึน ส่งผลทําให้ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึน ค่าปริมาตรเชิง

โมลของแก้วตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 22.9345 ถึง 23.4542 cm3/mol โดยในช่วงความเข้มข้น 0.0 ถึง 0.1 เปอร์เซนต์โดยโมล 
มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีการจับพันธะของ Dy2O3 ในโครงสร้างแก้ว ในช่วงความเข้มข้น 0.1 ถึง 1.0 เปอร์เซนต์โดยโมล มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการจับพันธะลดลง ในช่วงความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีการจับ

พันธะของ Dy2O3 ในโครงสร้างแก้ว ในช่วงความเข้มข้น และช่วง 2.0 มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการจับพันธะของ Dy2O3 ใน
โครงสร้างแก้ว และมีค่าดัชนีหักเหอยู่ในช่วง 1.6487 ± 0.0001 ถึง 1.6538 ± 0.0001 ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่า

ดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างกับความเข้มข้น Dy2O3 โดยแก้วตัวอย่างท่ีเติม Dy2O3 มีค่าดัชนีหักเหท่ีมากกว่าแก้วใสท่ีไม่เติม 
Dy2O3 ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Dy2O3 

ความเข้มข้น
ของ Dy2O3 
(mol%) 

ความหนาแน่น (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล (cm3/mol) ค่าดัชนีหักเห 

0.0 3.7583± 0.0077 22.9641 1.6487 ± 0.0001 
0.1 3.7768 ± 0.0079 22.9345 1.6537 ± 0.0001 
0.5 3.8131 ± 0.0018 23.0444 1.6537 ± 0.0001 
1.0 3.8218 ± 0.0084 23.4013 1.6539 ± 0.0001 
1.5 3.8953 ± 0.0127 23.3614 1.6538 ± 0.0002 
2.0 3.9466 ± 0.0062 23.4542 1.6538 ± 0.0001 

 
 จากการวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงแก้วด้วยเคร่ือง UV-Visible-Spectrophotometer ของแก้วตัวอย่างท่ีเจือ Dy2O3 
ปริมาณต้ังแต่ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 mol% ในช่วงความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 nm แสดงดังรูปท่ี 4.5 พบว่า

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 9 พีค โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 345  383  442  734  788  

888  1,083  1,262 และ 1,658 nm ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงาน 6H15/2→4I13/2  4I15/2  4F9/2  6F3/2  6F5/2  
6F7/2  6F9/2+6H7/2  6F11/2+6H9/12 และ 6H11/12 ตามลําดับ โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าสเปกตรัม

การดูดกลืนของแสงของแก้วตัวอย่างเม่ือปริมาณความเข้มช้นของ Dy2O3 เพ่ิมข้ึนจะมีการดูดกลืนแสงได้ดีขึ้นตามลําดับ                        
ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงวิซีเบิลจนถึงช่วงอินฟาเรดโดยที่ความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 nm 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 49



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 59 
 

 
 

รูปที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกันในช่วงความยาวคลื่น 300 ถึง              
2,500 nm 

 

 การวิเคราะห์สเปกตรัมการกระตุ้นแสง สเปกตรัมการกระตุ้นถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 500 nm ซ่ึง                        
ถูกกระตุ้นท่ีความยาวคล่ืน 575 nm พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 10 พีค โดย 3 พีค แรกเป็นของ Gd 
และ 7 พีค หลังเป็นของ Dy2O3 ซ่ึงพีคของ Gd2O3 การกระตุ้นเกิดข้ึนท่ีความยาวคลื่น 247  254  276 และ 313 nm                        

ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงาน Gd3+ (8S7/2) → 6D7/2  6D9/2  6I9/2 และ 6P7/2, ตามลําดับส่วนพีคของ Dy2O3 
การกระตุ้นเกิดข้ึนท่ีความยาวคล่ืน 297  325  350  364  387  425  453 และ 472 nm ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ระดับชั้นพลังงาน Dy3+ (6H15/2) → 4I13/2+4H13/2  4K15/2  4M15/2+6P7/2  4I11/2  4I13/2  4G11/2  4I15/2 และ 4F9/2, ตามลําดับ โดย
สเปกตรัมการกระตุ้นของ Gd3+ ท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 276 nm และสเปกตรัมการกระตุ้นของ 
Dy2O3 ท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคล่ืน 350 nm ดังรูปภาพท่ี 3 ส่วนการวิเคราะห์สเปกตรัมการคาย

พลังงาน สเปกตรัมการเปล่งแสงถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 nm ความยาวคลื่นท่ีใช้กระตุ้น คือ 350 nm 
แหล่งกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปท่ี 4.7 จากรูปพบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม

ได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค ในช่วง Vis ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 482  575  666 และ 755 nm ซ่ึงเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 → 6H15/2  6H13/2  6H11/2 และ 6H9/2 ตามลําดับ โดยสเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความ

เข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 575 nm โดยแก้วท่ีเติม Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น 1.0 mol% ดังรูปท่ี 4 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

50 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 
 

60 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 

 
 

รูปท่ี 3 ค่าสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกันในช่วงความยาวคลื่น         
200 ถึง 500 nm 

 

 
 

รูปที่ 4 ค่าสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือ Dy2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกันในช่วง ความยาวคล่ืน 400 ถึง                        
800 nm 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของแก้วตัวอย่างท่ีเจือ Dy2O3 ปริมาณต้ังแต่ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล  
ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และการ
เปล่งแสง ผลท่ีได้พบว่า ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของระบบแก้วมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ชัดเจน เม่ือวัด                     
การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 2500 nm พบจํานวนยอดพีคของการดูดกลืนแสงจํานวน 9 ยอดพีค ท่ีความยาว

คลื่น 345  383  442  734  788  888  1,083  1,262 และ 1,658 nm สังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 10 พีค 
โดย  3 พี คแรก เป็ น ของ  Gd2O3 และ  7 พี ค  หลั ง เป็ น ของ  Dy2O3 เม่ื อ ถู กกระ ตุ้น ด้ วยความยาวคลื่ น  575 nm                        
โดยสเปกตรัมการกระตุ้นของ Gd2O3 ท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 276 nm ซ่ึงสอดคล้องกับระดับ

พลังงาน คือ 8S7/2 → 6I9/2 และสเปกตรัมการกระตุ้นของ Dy2O3 ท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 350 

nm ซ่ึงสอดคล้องกับระดับพลังงาน คือ 6H15/2 → 4K15/2 และได้ทําการวัดสเปกตรัมการคายพลังงานเม่ือถูกกระตุ้นด้วยความ

ยาวคลื่นคือ 350 nm พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค โดยสเปกตรัมการคายพลังงานท่ีมีความ

เข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 575 nm โดยแก้วท่ีเติม Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น 1.0 mol% 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาสมบัติการเปลง่แสงของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วยไออนของ Ho3+ 
Studies on Luminescence Properties in SrBaCaB Glasses doped with Ho3+ Ions 
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บทคัดย่อ  
 

แก้วตัวอย่าง 10BaO: 20CaO: 5Sr2O3: (65-x) B2O3: xHo2O3  (SrBaCaB) ท่ีเจือด้วยโฮลเมียมไอออนท่ีมีความ
เข้มข้นตั้งแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.5 mol% ถูกเตรียมด้วยการหลอมท่ีอุณหภูมิสูง และทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว 
ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห สเปกตรัมการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างถูกวัด 
และวิเคราะห์ตามปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 ท่ีถูกเจือในปริมาณท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่าง 
ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และค่าดัชนีหักเห กับปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 สําหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสง 
จะพบพีคการดูดกลืนในช่วงวิซิเบิลและอินฟราเรดใกล้ ท่ีความยาวคลื่น 386  413  450  491  537  644  891  1,157 และ 
1,942 nm สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างเม่ือถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 397 nm พบพีคการเปล่งแสง
ในช่วงวิสิเบิลท่ีความยาวคลื่นประมาณ 527 และ 542 nm โดยแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยโฮลเมียมไอออนท่ีมีปรมิาณความเข้มข้น 
0.5 mol% จะเปล่งแสงได้สูงกว่าแก้วตัวอย่างอ่ืน ๆ 
 
คําสําคัญ: แก้ว  ไอออนของ Ho3+  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง  สมบัติทางการเปล่งแสง 
 

Abstract 
 

The Ho3+- doped 10BaO: 20CaO: 5Sr2O3: (65-x) B2O3: xHo2O3 (SrBaCaB) glasses, with x = 0.0, 0.1, 
0.3, 0.5, 1.0 and 1.5 mol% were prepared by melt - quenched   method. The density, molar volume, 
refractive index, absorption spectra and photoluminescence spectra were measured and analyzed as a 
function of different Ho2O3 concentration. Which did not find clear relationship between the density, molar 
volume and refractive index with the amount of Ho2O3 concentration. The optical spectra exhibited nine 
absorption peaks in visible and NIR regions centered at 386, 413, 450, 491, 537, 644, 891, 1,157 and 1,942 
nm. The visible emission spectra were observed and assigned to 527 and 542 nm under the 397 nm 
excitation. Among all SrBaCaB glasses, the glass with 0.5 mol% of Ho2O3 showed the highest emission 
intensity. 

 
Keywords: glasses, Ho3+ ions, physical properties, optical properties, luminescence properties 
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1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันแก้วบอเรต (borate glasses) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี      
อีกท้ังแก้วบอเรตสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุเลเซอร์ และอุปกรณ์ทางแสง แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนัก

ประเภทอะคาไลท่ีมีสีเทาอ่อน มันถูกใช้เป็นสารรีดิวซ่ิงเอเยนต์  ในการสกัดธาตุ ทอเรียมเซอร์โคเนียม และยูเรเนียม          
ส่วนแบเรียมเป็นธาตุโลหะแอลคาไลน์เอิร์ทท่ีหนักท่ีสุดหรือมีความหนาแน่นมากท่ีสุดมีลักษณะเป็นสีเงินอ่อนนุ่มหลอมเหลวท่ี

อุณหภูมิสูงมาก และสตรอนเชียมเป็นโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท มีสีขาวเงินหรือสีเหลืองมีเนื้อโลหะอ่อนนุ่มมีความไวต่อปฏิกิริยา

เคมีมากจะมีสีเหลืองเม่ือสัมผัสกับอากาศ โดยงานวิจัยในครั้งนี้ได้นําวัสดุแลนทาไนต์มาใช้ในการทําแก้วซ่ึงวัสดุแลนทาไนท์  
เป็นวัสดุท่ีมีศักยภาพเหมาะต่อการนําไปประยุกต์ใช้งานท่ีหลากหลาย โดยธาตุแลนทาไนต์ท่ีนํามาศึกษาคือซ่ึงโฮเมียม           
ได้มีการเปล่งแสงในช่วงแสงที่ตามองได้อย่างชัดเจน และมีรูปแบบการเปล่งแสงท่ีมีความเสถียร แม้ว่าจะถูกเจือลงไปใน      
วัสดุโฮสต์ต่างชนิดกันก็ตาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสูตรแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วย Ho3+  เพ่ือศึกษาสมบัติ  
ทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วตัวอย่าง 10BaO: 20CaO: 5Sr2O3: (65-x)B2O3: xHo2O3 (SrBaCaB) ท่ี เจือด้วยโฮลเมียมไอออนท่ีมีความ

เข้มข้นต้ังแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.5 mol% ท่ีถูกเตรียมโดยการหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวอย่าง

รวดเร็ว โดยเผาอุณหภูมิท่ี 1,200 0C เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้น สารเคมีท่ีหลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนําออกมาเทลงใน

แม่พิมพ์แกร์ไฟท์ท่ีอุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานท่ีกําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 500 0C นาน 3 ชม. 
เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพ่ือ         
นําไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เม่ือได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาสมบัติ          
ทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และ ดัชนีหักเห  สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ 
 
3. ผลการวิจัย  
 

แก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วย Ho3+ ปริมาณความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.5 mol% ตามลําดับ พบว่าแก้ว     
ท่ีได้มีลักษณะโปร่งใส ผิวเรียบมันมีสีเหลืองอ่อน โดยสีเหลืองอ่อนของแก้วตัวอย่างเกิดจากอิทธิพลของ Ho3+ จะเข้มขึ้น        
เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Ho2O3 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของแก้วตัวอย่าง 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

54 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 
 

64 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 

จากผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างเจือด้วย Ho +3ท่ีมีความเข้มข้น 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 
และ  1.5mol% ท่ีได้จากการชั่งในน้ําและในอากาศ โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง  2.7199± 0.007 g/cm3 ถึง 
2.9042 ± 0.006 g/cm3 ซ่ึงไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างกับความเข้มข้น Ho2O3  
ส่วนผลการวิเคราะห์หาค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่างมีค่าปริมาตรเชิงโมล อยู่ท่ี 26.3189 cm3/mol ถึง 28.4083 
cm3/mol  ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่าความเข้มข้นของ Ho2O3 และค่าปริมาตรเชิงโมล และ ผลการวิเคราะห์หา

ค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง มีค่าดัชนีอยู่ในช่วง 1.5614 ± 0.0003 ถึง 1.5614 ± 0.0003 ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน

ระหว่างค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างกับความเข้มข้นของ Ho2O3 โดยแก้วตัวอย่างท่ีเติม Ho2O3 มีค่าดัชนีหักเหท่ีมากกว่าแก้ว

ใสท่ีไม่ได้เติม Ho2O3 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเห ของแก้วตัวอย่างเจือด้วย Ho3+ 
ความเข้มข้น 

Ho2O3 (mol%) 
ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห 

0.0 2.7199 ± 0.007 28.4083 1.5614 ± 0.0003 
0.1 2.8252 ± 0.009 27.3576 1.5805 ± 0.0005 
0.3 2.8207 ± 0.006 27.6196 1.5766 ± 0.0003 
0.5 2.8743 ± 0.005 27.3189 1.5721 ± 0.0005 
1.0 2.8931 ± 0.006 27.6748 1.5780 ± 0.0008 
1.5 2.9042 ± 0.006 28.0997 1.5756 ± 0.0005 

 
จากการผลวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วย Ho3+ ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 

2, 500nm พบสเปกตรัมการดูดกลืนของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วย Ho3+ ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  
1.0  และ 1.5 mol% แสดงดังรูปท่ี 2 จากรูปสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 9 พีค โดย         
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น  386nm) 5G3(  413nm5) G,3G5(   450nm5) G6(  491 nm (5F3)   537nm (5F4)  644 nm 
(5F5)  892 nm (5I5)  1,157  nm (5I6) และ 1,942 nm (5I7) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง                    
จะถูกดูดกลืนในช่วงอัลตราไวโอเลต วิสิเบิล จนถึงช่วงอินฟาเรต โดยท่ีความยาวคลื่น 200 – 2 , 500 nm 

  

 
รูปที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 200 – 2500 nm 
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จากผลการวิเคราะห์สเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วย Ho3+ ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ตั้งแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.50 mol% ซ่ึงกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 542 nm แสดงดังรูปท่ี 3 จากภาพสามารถ

สังเกตเห็นสเปกตรัมการกระตุ้นได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค สเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 
300 - 500 nm โดยใช้การกระตุ้นแสง ท่ีความยาวคลื่น 319 nm (5G2)  344 nm (5G3)  369 nm (3H6 + 5G5)  397 nm 
(5G4)  414 nm (5G + 3G)5 และ 478 nm (5F2)  และจากผลการวิเคราะห์สเปกตรัมการคายพลังงานของแก้ว SrBaCaB        
ท่ีเจือด้วย Ho3+ ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 และ 1.50 mol% ซ่ึงกระตุ้นท่ีความยาวคล่ืน 397 
nm พอถูกกระตุ้นข้ึนไปก็จะอยู่ท่ีระดับพลังงาน 5G4 ปล่อยพลังงานในรูปของความยาวคลื่น (non-radiative) เกิด             

การคายพลังงานแสงออกมาท่ีความยาวคล่ืน 527 และ 542 nm เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง 5S2→ 5I8 

และ  5F4 → 5I8 แสดงในรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที่ 3 สเปกตรัมการกระตุ้นพลังงานของแก้วตัวอย่าง 
 

 
 

รูปที่ 4 สเปกตรัมการคายพลังงานแสงของแก้วตัวอย่าง 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วยไออนของ Ho3+ ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.0  0.1  0.3 
0.5  1.0 และ 1.50 mol% โดยการศึกษาสมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง และการเปล่งแสง ผลท่ีได้พบว่าค่า              
ความหนาแน่น  ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างกับความเข้มข้น  Ho2O3                
ปริมาตรเชิงโมลไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่าความเข้มข้นของ Ho2O3 และค่าปริมาตรเชิงโมล ค่าดัชนีหักเห          
ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างกับความเข้มข้นของ Ho2O3 เม่ือวัดสเปกตรัมของการ

ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 – 2,500 nm พบจํานวนยอดพีคของการดูดกลืนแสงจํานวน 9 ยอดพีค ท่ีความยาว

คลื่น 386  413  450  491  537  644  892  1,157 และ 1,942 nm เม่ือกระตุ้นแสงที่มีความยาวคลื่นท่ี 300 – 500 nm 
พบจํานวนยอดพีคการคายพลังงาน 6 พีค ท่ีความยาวคล่ืน 319  344  369  397  414 และ 478 nm และได้ทําการคาย

พลังงานเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากหลอดไฟแฟลชท่ีความยาวคลื่น 397 nm พบพีคการเปล่งแสง 2 พีคท่ีความยาวคล่ืน 527 
และ 542 nm และ จากงานวิจัยพบว่าความเข้มข้นของไอออนของธาตุโฮลเมียม 0.5 mol% ท่ีเจือลงในระบบแก้ว แก้ว 
SrBaCaB ให้ค่าความเข้มของพีคสูงสุด ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นไส้หลอดไฟแอลอีดีและหน้าจอแสดงผล 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของโฮลเมียม 
Luminescence Characteristics of NaCaAlB Glass doped with Ho3+ Ions 

 

อัมพร นิลนนท1์  และณัฐพล ศรสีิทธิโภคกุล1,2* 
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*Nattapon2004@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ทําเพ่ือศึกษาลักษณะการเปล่งแสงของแก้ว NaCaAlB ท่ีเจอด้วยไอออนของโฮลเมียม แก้วตัวอย่างมีสูตร
เคมี 20CaO : 10Na2O : 5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3 (เม่ือ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของโฮลเมียมออกไซด์ ท่ีมีค่าต้ังแต่ 
0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ผลการศึกษาพบว่า ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมลและดัชนีหักเหของแก้ว
ตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วง 2.4821 ± 0.0058 ถึง 2.6451 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 27.0397 ถึง 29.4758 ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อโมล และ1.5577 ± 0.0005 ถึง 1.5531 ± 0.0001 ตามลําดับ สําหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว พบพีค
ของการดูดกลืนแสงจํานวน 9 พีค สเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตพบพีคการกระตุ้น
ด้วยแสงจํานวน 6 พีค และยังพบว่าแก้วตัวอย่างเจือด้วยโฮลเมียมไอออนที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล          
จะเปล่งแสงได้สูงกว่าท่ีความเข้มข้นอ่ืน ๆ  
 
คําสําคัญ: แก้ว NaCaAlB  Ho3+  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง  สมบัติทางการเปล่งแสง 
 

Abstract 
 

This research aims to study luminescence characteristics of NaCaAlB glass doped with Ho3+ ions. 
The glass sample were prepared from 20CaO : 10Na2O : 5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3 (where x was concentration 
ranging from Ho2O3 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mol%). The result found that the values of density, molar 
volume and refractive index were in the range of 2.4821 ± 0.0058 to 2.6451 ± 0.0004 g/cm3, 27.0397 to 
29.4758 cm3/mol and 1.5577 ± 0.0005 to 1.5531 ± 0.0001, respectively.  The absorption spectra revealed 
nine absorption peaks. The excitation spectra consisted of six bands. The result found that the quenching 
concentration was found at 0.1 mol% of Ho2O3 concentration. 
 
Keywords: NaCaAlB glasses, Ho3+, physical properties, optical properties, luminescence properties 
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1. บทนํา 
 

คริสต์ศตวรรษท่ี 21 วัสดุท่ีมีสมบัติการเปล่งแสง (Luminescence) กําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแสง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีการเตรียมแก้วโซเดียม-
แคลเซียมอะลูมิโนบอเรต (NaCaAlB) โดยใช้สารประกอบคือโซเดียมคาร์บอเนตท่ีสามารถหลอมเหลวในอุณหภูมิท่ีต่ํา แต่จะ
เปราะ และแตกง่าย ไม่ทนต่อสารเคมี จึงมีการเติมอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีมีความทนทานต่อการสึกกร่อนของสารเคมีได้ดี  ท้ัง

ยังมีโบรอนออกไซด์ หรือ บอริคออกไซด์ ท่ีจะช่วยให้แก้วมีความสามารถในการทนความร้อนได้สูง เพ่ือให้แก้วมีการเรียงตัว

ของผลึกออกมาสวยงามจึงได้เติมแคลเซียมออกไซด์ ซ่ึงแก้วตัวอย่างจะมีการเจือด้วย Ho3+ เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
สมบัติการดูดกลืนแสง และสมบัติการเปล่งแสง รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือท่ีมีผลต่อสมบัติ

ต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ชั้นสูงทางด้านวัสดุในการนําไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางแสง (Optical material) ด้านต่าง ๆ 
ต่อไป โดยเฉพาะการนําไปใช้เป็นวัสดุสื่อเลเซอร์ (Laser medium)  
 
2. วิธีทดลอง 
 

งานวิจัยนี้ได้เตรียมส่วนผสมในการหลอมแก้วจากร้อยละโดยมวลของสารตั้งต้นต่าง ๆ ดังนี้ 20CaO : 10Na2O : 
5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3 ( เม่ือ x เท่ากับ 0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 mol%) โดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200            
องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นรอจน

อุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้องจึงนําแก้วออกจากเตา นําตัวอย่างแก้วท่ีได้จากการหลอมมาขัดด้วยเครื่องขัดชิ้นงานให้มี

ขนาดเท่ากับ 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยให้แก้วท่ีขัดมีขนาดใสและผิวเรียบ 
 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วท่ีเติม Ho2O3 ปริมาณความเข้มข้น 0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 mol% ตามลําดับ พบว่าแก้วท่ีได้มี

ลักษณะโปร่งแสง ผิวเรียบมัน มีสีเหลืองอ่อน โดยสีเหลืองอ่อนของแก้วตัวอย่างจะเข้มข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Ho2O3 
เนื่องจากอิทธิพลของ Ho3+ ดังรูปท่ี 1 

 

 
                                  

รูปที่ 1 ลักษณะของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตที่ได้จากการหลอม 
  

 จากผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของแก้ว NaCaAlB ด้วย Ho2O3 ท่ีปริมาณความเข้มข้น 0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 
และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 2.4821 ± 0.0058 ถึง 2.5970 ± 0.0041 กรัมต่อลูกบาศก์-
เซนติเมตร เนื่ องจากโมเลกุลของ Ho2O3 มีค่ ามากกว่า B2O3 จึงทําให้มวลโมเลกุลรวมมีค่ามากข้ึน  ส่งผลทําให้                  
ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึนในค่าความเข้มข้นท่ี 0.0 ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล แต่เนื่องจากการทดลองมีปัจจัย

20CaO : 10Na2O : 5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3 

0.0 mol%  0.1 mol%  0.5 mol%  1.0 mol%  1.5 mol%  2.0 mol% 
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หลายอย่างท่ีทําให้ผลการทดลองไม่เป็นไปตามแนวโน้ม ค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 27.0397 ถึง 
29.4758 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล โดยในช่วงความเข้มข้น 0.0 ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก         
มีการจับพันธะของ Ho2O3 ในโครงสร้างแก้ว ในช่วงความเข้มข้น 0.5 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล การจับพันธะลดลง และ    
ค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนเม่ือทําการเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 ตั้งแต่ 0.1 ถึง 2.0 
เปอร์เซ็นต์โดยโมล ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรต 

ความเข้มข้น Ho2O3 
(เปอร์เซ็นต์โดยโมล) 

ความหนาแน่น 
(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ปริมาตรเชิงโมล  
(ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล) 

ดัชนีหักเห 

0.0 2.4821 ± 0.0058 27.3023 1.5606 ± 0.0002 

0.1 2.5176 ± 0.0036 27.0397 1.5534 ± 0.0003 

0.5 2.5214 ± 0.0008 27.4880 1.5531 ± 0.0001 
1.0 2.5970 ± 0.0041 27.2812 1.5574 ± 0.0003 
1.5 2.6451 ± 0.0004 27.3678 1.5584 ± 0.0003 
2.0 2.5531 ± 0.0006 27.3023 1.5577 ± 0.0005 

 
ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้ว NaCaAlB ท่ีเจือด้วย Ho2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.1  

0.5  1.0  1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ดังรูปท่ี 2 จากรูปสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงได้อย่างชัดเจน

ท้ังหมด 9 พีค โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 323 นาโนเมตร (5G3)  413 นาโนเมตร (5G,3G)5  453 นาโนเมตร (5G6)  
485 นาโนเมตร (5F3)  539 นาโนเมตร (5F4)  633 นาโนเมตร (5F5)  887 นาโนเมตร (5I5)  1,152 นาโนเมตร (5I6) และ 1,939 
นาโน-เมตร (5I7) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างจะถูกดูดกลืนในช่วงอัลตราไวโอเลต วิสิเบิล จนถึงช่วง     
อินฟาเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร จึงส่งให้ตัวอย่างแก้วเป็นสีเหลืองอ่อน 

 

 
 

รูปที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 
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สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว NaCaAlB ท่ีเจือด้วย Ho2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกันต้ังแต่ 0.1  0.5  1.0  1.5 
และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล แสดงดังรูปท่ี 3 จากรูปสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการกระตุ้นได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดย
ใช้การคายพลังงานท่ีความยาวคลื่น 542 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง 
4S2, 5F4  5I8 และความยาวคล่ืนท่ี 320 นาโนเมตร (5G2)   344 นาโนเมตร (5G3)   370 นาโนเมตร (3H6+5G5)  397         
นาโนเมตร (5G4)  414 นาโนเมตร (5G+3G)5 และ 475 นาโนเมตร (5F2)  และได้ทําการวัดการเปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง

ท่ีความยาวคลื่น 397 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสง 2 พีค ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนคือ 
4S2 5I8 (528 นาโนเมตร) และ 5F4  5I8 (542 นาโนเมตร) ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 3 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 
 

 
 

รูปที่ 4 สเปกตรัมการคายพลังงานของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho2O3 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 61



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 71 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเจือไอออนของธาตุโฮลเมียมลงในระบบแก้ว NaCaAlB ท่ีเตรียมข้ึนจากสูตร 20CaO : 
10Na2O : 5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3  (เม่ือ x เท่ากับ 0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ผลท่ีได้

พบว่า ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของระบบแก้ว ไม่มีความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน เม่ือวัดสเปกตรัมของ    
การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-2,500 นาโนเมตร พบจํานวนยอดพีคของการดูดกลืนแสงจํานวน 9 ยอดพีค ท่ี 
ความยาวคลื่น 323  413  453  539  633  887  1,152 และ 1,939 นาโนเมตร ทําการกระตุ้นแสงท่ีความยาวคล่ืน 300 –
500 นาโนเมตร พบพีคการกระตุ้นแสง 6 พีค ท่ีความยาวคลื่น 320  344  370  397  414 และ 475 นาโนเมตร และได้ทํา

การวัดการเปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคล่ืน 397 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสง 2 พีค ท่ีความยาวคลื่น 528 
นาโนเมตร และ 542 นาโนเมตร จากงานวิจัยพบว่าความเข้มข้นของไอออนของธาตุโฮลเมียม 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ท่ีเจือลง

ในระบบแก้ว NaCaAlB ให้ค่าความเข้มของพีคสูงสุด 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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การส่งผ่านแสงของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟลิ์มตัดแสงสีน้ําเงิน เพื่อหาฟิล์มท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย ์

Transmission of Ultra-Clear Screen Protector Film, Anti-Glare Screen  
Protector Film and Blue Light Cut Screen Protector Film for  

Protection Human Retina Pigment Epithelial 
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บทคัดย่อ  
 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หาการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน เพ่ือหา
ฟิล์มท่ีเหมาะสมที่สุดในการป้องกันแสงที่เกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์ การส่งผ่านแสงวัดโดยการใช้เครื่องยูวี-วิสิเบลิ-เนียร์ไออาร์ 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว ผลการวิจัยพบว่าท่ีความยาวคลื่น 300-350 นาโนเมตร  
ของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความยาวคล่ืนการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดงเมื่อกระจกสไลด์   
ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส อย่างไรก็ตามกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยที่สุด 
เม่ือสังเกตท่ีความยาวคลื่น 350-800 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่ากระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่ง 
ผ่านแสง 90% ในขณะท่ีการติดฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ 
2% 5% และ10% ย่ิงกว่านั้นการวัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยังพบแบนด์ท่ี
ความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร และ 620 นาโนเมตร โดยท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ต
และแสงท่ีตามองเห็น ซ่ึงส่งผลให้การติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากแสงท่ีส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย  
 
คําสําคัญ: การส่งผ่านแสง  ฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน  ฟิล์มแบบด้าน  ฟิล์มแบบใส  
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Abstract 
 

The aim of this research is to study transmission in visible range of ultra-clear screen protector 
film, anti-glare screen protector film and blue light cut screen protector film for selection the suitable film 
in protection human retina pigment epithelial (RPE). The transmission can be measured by using UV-VIS-
NIR spectrophotometer with generate white light by xenon lamp. The research result found that slide 
glass (no film) showed the highest transmission and shift to red wavelength when stick ultra-clear screen 
protector film and anti-glare screen protector film. However, glass slide with blue light cut film transmit 
the least light at wavelength 300-350 nm. The visible wavelength 350-800 nm was observed that slide glass 
transmit light about 90%. Whereas glass slide with ultra-clear screen protector film, glass slide with anti-
glare screen protector film and glass slide with blue light cut film transmit light reduced the transmission 
of light about 2%, 5% and 10%, respectively. Moreover, the bands at wavelength 380 and 620 nm were 
observed in visible range which reduced the transmission of light in ultraviolet and visible range. It was 
result of reducing harm to retina pigment epithelium. 

 
Keywords:  transmission, blue light cut screen protector film, anti-glare screen protector film, ultra-clear 

screen protector film  
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1. ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  
 

ในอดีตมนุษย์รู้จักใช้โทรศัพท์สําหรับการส่ือสารระยะไกลเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart 
phone) ได้มีเข้ามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากข้ึน เพราะนอกจากการสื่อสารระยะไกลแล้ว โทรศัพท์อัจฉริยะยังมีส่วนเสริมอีก

มากเพ่ิมเข้ามา อาทิเช่น การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต หรือแม้แต่การ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ก็สามารถทําได้ง่าย ถึงกระนั้นการใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจําวันมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อดวงตามนุษย์

ได้ เนื่องจากแสงในช่วงท่ีตามองเห็น (Visible light) ส่งผลต่อจอประสาทตา (Retina) และเย่ือบุมีสารสีของจอประสาทตา 
(Retina pigment epithelium, RPE) ทํ าให้ตาล้ าและร่างกายอ่อนล้ าได้  (Ueda et al., 2009:863, Arnault et al., 
2013:e71398) โดยเฉพาะแสงท่ีมีพลังงานสูงท่ีความยาวคลื่นประมาณ 380 นาโนเมตร และแสงสีน้ําเงินท่ีความยาวคลื่นสั้น

ประมาณ 415-455 นาโนเมตร มีความอันตรายมากท่ีสุด (Chamorro et al., 2013:008, Zhao et al., 2018:1999) ดังนั้น
มนุษย์จึงได้ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดกับดวงตาและหาวิธีป้องกัน (Zhou et al., 2011:1) สําหรับวิธีท่ีง่ายและนิยมใช้มากท่ีสุด

ในปัจจุบัน คือ การติดฟิล์มกรองแสงลงบนหน้าจอโทรศัพท์อัจฉริยะ เพราะง่ายต่อการใช้ ราคาไม่แพง มีความทนทานสูง และ
มีอายุการใช้งานนาน ฟิล์มกรองแสง 

ฟิล์มกรองแสงมีหลายประเภท อาทิเช่น ฟิล์มกันรอยแบบใส (Ultra-clear screen protector film) ฟิล์มกันรอย

แบบด้าน (Anti-glare screen protector film) และ ฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน (Blue light cut screen protector film) ซ่ึง
ฟิล์มท้ังสามชนิดให้การส่งผ่านแสงแตกต่างกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของการส่งผ่านแสงในช่วงอัลตราไวโอเล็ตถึง

ช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มแต่ละประเภทเพ่ือหาฟิล์มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงมนุษย์ โดยการใช้
เครื่องยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS-NIR Spectrophotometer) โดยมีหลอดซีนอน (Xenon lamp) 
เป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว  
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

2.1 การเตรียมวัสดุ 
ทําความสะอาดกระจกสไลด์โดยการเช็ดด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เพ่ือกําจัดฝุ่น จากนั้นนําฟิล์มท่ีถูกเลือกใช้ในงานวิจัยนี้

ซ่ึงมี 3 ประเภท ได้แก่ ฟิล์มกันรอยแบบใส ฟิล์มกันรอยแบบด้าน  และฟิล์มตัดแสงสีน้ํ าเงิน ความหนาประมาณ  
0.24 มิลลิเมตร ตัดฟิล์มท้ังสามประเภทให้มีขนาด 2.5 x 7.5 ตารางเซนติเมตร เพ่ือติดฟิล์มลงบนกระจกสไลด์โดยขณะติด

ฟิล์มต้องไม่ให้เกิดฟองอากาศภายใน เม่ือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์ม แบบติดฟิล์มใส แบบติดฟิล์มด้าน และแบบติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน 
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2.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การวัดการส่งผ่านแสงวัดโดยการใช้เคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมอเตอร์ รุ่น UV-3600 Shimadzu 

โดยมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสง ในเบื้องต้นต้องทําการ Baseline เครื่องวัดเพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนใน

อากาศ จากนั้นทําการวัดการส่งผ่านแสงทําได้โดยวางแผ่นกระจกสไลด์ลงบนแท่นวางดังภาพท่ี 2 และต้ังค่าการวัดข้ึนทีละ  
1 นาโนเมตร ท่ีความยาวคลื่นต้ังแต่ 300 ถึง 800 นาโนเมตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยเป็นการวัดแบบลําแสงคู่ 
(Double beam) เม่ือได้ค่าการทดลองของฟิล์มแต่ละประเภท นําผลการทดลองพล็อตกราฟและเปรียบเทียบการส่งผ่านแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การวางแผ่นกระจกสไลด์ลงบนแท่นเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมอเตอร์ 

 
 3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 จากการเตรียมฟิล์มแต่ละประเภทและติดลงบนประจกสไลด์พบว่า กระจกสไลด์ท่ีไม่ติดฟิล์ม กระจกสไลด์แบบติด

ฟิล์มใส กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้าน มีความใส ไม่มีสีเม่ือมองด้วยตาเปล่า ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบติดฟิล์มกันแสงสีน้ําเงิน

มีความใสแต่มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นสีน้ําเงินอ่อน  
 ฟิล์มแต่ละประเภทท่ีติดลงบนกระจกสไลด์ถูกวัดการส่งผ่านแสงของท่ีช่วงความยาวคล่ืน 300-800 นาโนเมตร 
เนื่องจากเป็นช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไลโอเล็ตและช่วงแสงท่ีตามองเห็น ซ่ึงการส่งผ่านแสงที่มากเกินไปในช่วงน้ี อาจ
ส่งผลอันตรายต่อจอประสาทตาได้ โดยทําการวัดการส่งผ่านแสง ณ อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) แสดงดังภาพท่ี 3 
ผลการวิจัยพบว่าการส่งผ่านแสงที่ความยาวคล่ืน 300-350 นาโนเมตร ของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความยาวคล่ืนการ

ส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดง (Red shift) เม่ือกระจกสไลด์ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส อย่างไรก็ตาม
กระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยมาก จึงอาจบอกได้ว่าการติดฟิล์มแต่ละ

ชนิดช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตซ่ึงอาจมีอันตรายต่อดวงตาได้ โดยกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการลดรังสี

ในช่วงอัลตราไวโอเล็ตดีท่ีสุด อีกท้ังเม่ือสังเกตท่ีความยาวคลื่น 350-800 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่า

กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่งผ่านแสง ได้ประมาณ 90% กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มใสมีการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 88% 
กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้านส่งผ่านแสงได้ประมาณ 85% เนื่องจากการติดฟิล์มใสและฟิล์มด้านอาจช่วยลดการส่งผ่านแสง

ในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ 2% และ 5% ตามลําดับ ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ี

ตามองเห็นดีท่ีสุด โดยมีการลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 10% เม่ือเปรียบเทียบกับกระจกสไลด์ท่ีไม่ได้ติดฟิล์ม ย่ิงกว่านั้นการ
วัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยังพบแบนด์ท่ีความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร 

และ 620 นาโนเมตร สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงไอออนในระดับชั้นพลังงาน 4A2
4T1(P) และ 4A24T2 ตามลําดับ ซ่ึงอาจ
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เกิดจากฟิล์มมีส่วนผสมของโครเมียมไอออนประจุ 3+ (380 นาโนเนตร) และ 6+ (620 นาโนเมตร) (Piyachat et al., 
2012:787) โดยท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ตและแสงสีน้ําเงิน ซ่ึงส่งผลให้การติดฟิล์ม

ตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากแสงที่ส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย จากผลการวิจัยสามารถชี้ให้เห็นว่าการติดฟิล์มตัดแสง

สนี้ําเงินช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตและการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นได้ ซ่ึงช่วยถนอมดวงตาได้มากกว่าการติด
ฟิล์มแบบอ่ืนหรือไม่ติดฟิล์มเลย 
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 ภาพท่ี 3 การส่งผ่านแสงของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์ม แบบติดฟิล์มใส แบบติดฟิล์มด้าน  

              และแบบติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน 

 
4. บทสรุป 
  

 งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองผลของการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มแต่ละประเภทเพื่อหาฟิล์มท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงมนุษย์ โดยการใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลอด

ซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว ผลการวิจัยพบว่าท่ีความยาวคลื่น 300-350 นาโนเมตร กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความ

ยาวคลื่นการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดง (Red shift) เม่ือกระจกสไลด์ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส 
อย่างไรก็ตามกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยมาก จึงอาจบอกได้ว่าการติด

ฟิล์มแต่ละชนิดช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตซ่ึงอาจมีอันตรายต่อดวงตาได้ เม่ือสังเกตท่ีความยาวคล่ืน 350-800 นา

โนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่ากระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด โดยกระจกสไลด์แบบติด

ฟิล์มใสและกระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้านลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 2% และ 5% ตามลําดับ ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบ

ตัดแสงสีน้ําเงินลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นดีท่ีสุด โดยลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 10% เม่ือเปรียบเทียบกับ

กระจกสไลด์ท่ีไม่ติดฟิล์มเลย ย่ิงกว่านั้นการวัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยัง

พบแบนด์ท่ีความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร และ 620 นาโนเมตร ซ่ึงอาจเกิดจากฟิล์มมีส่วนผสมของโครเมียมไอออนประจุ 3+ 
(380 นาโนเนตร) และ 6+ (650 นาโนเมตร) โดยท่ีความยาวคลื่นท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ตและแสง

ท่ีตามองเห็น จึงสรุปได้ว่าการติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากรังสีและแสงท่ีมากเกินไปท่ีส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
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การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของทรายท้องถ่ินในอําเภอดอนตูม
และอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

The Comparison in Chemical Composition and Crystal Structures of local Sand 
in Don Tum and Bang Len Districts, Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของทรายในอําเภอดอนตูมและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดยเก็บตัวอย่างทรายบกจากบ่อทรายแล้วตากให้แห้ง เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทรายตัวอย่างด้วยเคร่ือง X-Ray 
Fluorescence (XRF) และวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเคร่ือง X-Ray Diffractometer (XRD) จากผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบตามธรรมชาติของทรายท้ังสองแหล่ง ประกอบด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ โพแทสเซียมออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ 
และไอรอน(III)ออกไซด์ ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกพบว่าทรายทั้งสองแหล่งมีโครงสร้างเหมือนกัน โดยประกอบด้วย
โครงสร้างผลึกของควอทซ์ (SiO2 Quartz, syn) และยังพบโครงสร้างของเฟลด์สปาร์ (KAl Si3O8) เล็กน้อย 
 
คําสําคัญ: ควอทซ์  ซิลิกอนไดออกไซด์  ไอรอน(III)ออกไซด์  เฟลด์สปาร์ 
 

Abstract 
 
This research investigated the local sand of Don Tum and Bang Len districts in Nakhon Pathom 

province. The sand samples were collected from sand pits and dry for analyzed the chemical compositions 
by X-Ray Fluorescence (XRF) and the crystal structure with the X-Ray Diffractometer (XRD). The Results 
show that these local sands contained large amount of SiO2, K2O, Al2O3 and Fe2O3. The results of crystal 
structure of local sand found that these local sand were similar. The structure of the sands were still 
composed by the quartz structure (SiO2 Quartz, syn) and some feldspar (KAl Si3O8). 
 
Keywords: quartz, silicon oxide, iron(III)oxide, feldspar    
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1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยส่งผลให้การทําเหมืองทรายเกิดการขยาย

ตัวอย่างกว้างขวาง จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นผลทําให้เหมืองทรายเกิดการขยายตัว จังหวัดนครปฐมมีแหล่งผลิต

ทรายเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก ได้แก่ แหล่งทรายบริเวณกําแพงแสน นครชัยศรี เป็นต้น (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2558) ทรายของจังหวัดนครปฐมเป็นทรายท่ีมีคุณภาพตํ่าไม่เหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม 
เนื่องจากทรายที่จะใช้ในอุตสาหกรรม จําเป็นต้องใช้ทรายท่ีมีองค์ประกอบของ ซิลิกาสูงและมีปริมาณเหล็กตํ่า   (นายนครินทร์  
สิงคิบุรินทร์, 2560) อย่างไรก็ดีการศึกษาถึงช้อมูลพ้ืนฐานของทรายท้องถ่ินเป็นเรื่องสําคัญเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทรายท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาพรวมของจังหวัดนครปฐม 

จากการวิจัยพบว่า ทรายท่ีมีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีซิลิกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยน้ําหนัก ส่วนเหล็กนั้นไม่ควรเกิน

ร้อยละ 1 โดยน้ําหนัก (อรวรรณ ไพบูลย์วัฒนผล, 2546) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้นําทรายตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างในจังหวัด
นครปฐม อําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน  โดยเป็นทรายที่ยังไม่ผ่านการล้างและแยกขนาด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของทรายตัวอย่างด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองแสงรังสีเอกซ์ (X-Ray Fluorescence) และ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  (X-Ray Diffractometer)  
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ทรายท่ีใช้ในการทดลองนี้เป็นทรายท่ีได้จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากบ่อทรายในจังหวัดนครปฐม อําเภอดอนตูม (AD) 
และอําเภอบางเลน (AB) ท่ีไม่ผ่านการล้างน้ําและแยกขนาด โดยนํามาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างผลึก
ของทรายตัวอย่าง  เพื่อศึกษาสมบัติพ้ืนฐานของทรายธรรมชาติ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทรายในการทดลองน้ีใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์คือ เคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์รังสีเอ็กซ์แบบกระจายพลังงาน (Panalytical model minipal-4) และการ
วิเคราะห์โครงสร้างของทรายตัวอย่างใช้โดยเครื่องมือวิเคราะห์ คือ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ รุ่น Shimadzu 
6100  
 
3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของทรายตัวอย่างก่อนล้างน้ําและหลังล้างน้ําเป็นเวลา 60 นาที 

ตัวอย่าง 
องค์ประกอบทางเคมี(ร้อยละโดยน้ําหนัก) 

SiO2 K2O Al2O3 Fe2O3 CaO TiO MnO Rb2O 

ดอนตูม (AD) 61.81 14.92 8.68 9.67 3.58 0.89 0.14 0.24 

บางเลน (AB) 75.47 10.94 4.67 6.60 1.18 0.84 0.08 0.15 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์รังสีเอ็กซ์แบบกระจายพลังงานของทรายตัวอย่าง (ตารางท่ี

1) พบว่าองค์ประกอบหลักของทรายจากท้ัง 2 อําเภอ พบองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 
61.81-75.47 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบของโพแทสเซียมออกไซด์ และไอรอน(III) ออกไซด์ เป็น

ปริมาณ  10.49-14.92 และ 6.60-9.67 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก มากเป็นลําดับท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ สอดคล้องกับ
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องค์ประกอบตามธรรมชาติของทรายท่ัวไปท่ีประกอบด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ โพแทสเซียมออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ และไอ
รอน(III) ออกไซด์ เป็นองค์ประกอบหลัก (สุรเชฎ จันทร์มณี, 2549) โดยพบว่าทรายจากอําเภอบางเลนมีคุณภาพดีกว่าทราย

จากอําเภอดอนตูม เนื่องจากพบปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์สูงกว่าทรายจากอําเภอดอนตูม 13.66 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก และ
มีปริมาณไอรอนออกไซด์ต่ํากว่าถึงร้อยละ 3.07 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบทางเคมีพบว่าทรายตัวอย่างท้ัง 2 
แหล่งนี้ ไม่เหมาะกับการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมข้ันสูง เช่น การผลิตแก้ว เซรามิก กระจก และกระเบื้อง เป็นต้น 
เนื่องจากปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ไม่สูง และยังมีปริมาณของไอรอนออกไซด์เป็นจํานวนมาก มีโอกาสทําให้เกิดกระบวนการ

เกิดสีในผลิตภัณฑ์ได้ ทรายดังกล่าวเหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์เป็นทรายถมและทรายก่อสร้าง 

 
ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของทรายตัวอย่างก่อนล้างน้ํา 

 
ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของทรายตัวอย่างดังภาพท่ี 1 พบว่า

โครงสร้างผลึกของทรายจากท้ัง 2 แหล่งโครงสร้างของทรายเป็นผลึกของควอทซ์  (SiO2 Quartz, syn) มีองค์ประกอบหลัก

เป็นธาตุซิลิกอนและออกซิเจน (สาธิต หอมหวน, 2550)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ตารางท่ี 1)   
ท่ีตรวจพบองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 61.56 - 75.47 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก 
นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (KAlSi3O8) ในโครงสร้างของทรายตัวอย่าง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีท่ีตรวจพบองค์ประกอบของโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)  และอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)  
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4.บทสรุป 
 

จากผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของทรายอําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
มีองค์ประกอบทางเคมีซิลิกอนไดออกไซด์ โพแทสเซียมออกไซด์ และไอรอน(III)ออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ เป็นองค์ประกอบ

หลัก  โดยทรายจากอําเภอบางเลนมีส่วนประกอบของแร่ทรายท่ีสู งกว่าทรายจากอําเภอดอนตูม  คือมีป ริมาณ

ซิลิกอนไดออกไซด์ท่ีสูงกว่าอําเภอดอนตูมประมาณ 13.66 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก และมีปริมาณไอรอน(III)ออกไซด์ต่ํากว่า
ประมาณ 3.07 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก และพบว่าโครงสร้างของทรายตัวอย่างมีโครงสร้างผลึกท่ีเหมือนกันโดยเป็นผลึกของ

ควอทซ์ (SiO2 Quartz, syn) และโครงสร้างโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (KAlSi3O8)   
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วิธีเชิงวิเคราะห์โดยใช้การแปลงฮังเคิลในการคํานวณสนามแม่เหล็กท่ีตอบสนองจากพื้นดิน  
3 ชั้นท่ีมีสภาพนําไฟฟ้าของชั้นบนแปรเปลี่ยนแบบไบโนเมียล 

Analytical Method Using Hankel Transforms to Compute Magnetic Field 
Responses from a Binomially Conductive Overburden of  

Three Layered Ground  
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้นําเสนอแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กในสภาวะนิ่งถูกสร้างข้ึนโดยใช้วิธีเชิงวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหาค่าขอบเขต แบบจําลองเชิงเรขาคณิตในหนึ่งมิติสําหรับโครงสร้างชั้นดินสามชั้นถูกนํามาพิจารณา สนามแม่เหล็กถูก
คํานวณโดยแปรค่าระยะห่างระหว่างแหล่งผลิตสนามและเคร่ืองวัดสนามแม่เหล็ก ผลการคํานวณพบความสัมพันธ์ระหว่าง
สนามแม่เหล็กและค่าพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพนําไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญ ผลการคํานวณแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ให้
ค่าสนามแม่เหล็กสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
คําสําคัญ: แม่เหล็ก  ชั้นดิน  การแปลงฮังเคิล  แปรเปลี่ยน 
 

Abstract 
 

In this paper, mathematical model of steady state magnetic field responses are formulated. It is 
accomplished by using analytical method to solve a boundary value problem in the wave number domain 
and then transforming back to the special domain. One dimensional geometric model of a three layered 
earth is considered. Magnetic field responses are computed to see their behavior against source-receiver 
spacing. There are some relations between magnetic field responses and conductivity parameters significantly. 
Our mathematical model is computed to show magnetic fields that agree to related research works.  
 
Keywords: magnetic, layered earth, hankel transform, transitional  
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1. Introduction 
 

 The applications of Mathematics and Physics to Geology are worthily to economic of our world. It 
covers a number of methods such as Magnetometric Resistivity Method, Seismic Method and 
Electromagnetic Method. The Magnetometric Resistivity (MMR) method is based on the measurement of 

low-level, low‐frequency magnetic fields associated with non-inductive current flow underground surface. 
Up to date, there are a few quantitative interpretational schemes for deriving resistivity from MMR data. 
The magnetic fields produced by current in wire between the two electrodes effect to ground surface 
and effect to any conductivity boundaries in ground. Historically, for a surface MMR survey, the wire 
connecting two current electrodes is typically plugged into ground surface and data measurements are 
made somewhere in between electrode spread. Information concerning the conductivity distribution 
beneath the surface is then extracted with the aid of some data processing techniques.  

 

2. Magnetic Field Due to a Semi-infinite Source in a 1-Dimensional Earth  

 

 As shown in Figure 1, a semi-infinite vertical wire DC source carries an exciting current I . The 
electrode C is placed deliberately at the interface sz z  of layer s and layer 1s  where s  is a positive 
integer less than N . Each layer has conductivity as a function of depth, ( ),j z  with thickness jh . The 
Maxwell's equations can be used to determine vector magnetic field H

  as (Chaladgarn and Yooyuanyong, 
2016) 
  0E 


,         (1) 

and   H E 
 

,         (2) 
where E

 is vector electric field, H
 is vector magnetic field,  is conductivity of medium,  is gradient 

operator. Using equations (1) and (2) yield 

  1
0.H


  

          (3) 

 
 

 
  

Figure 1: A schematic of a semi-infinite wire source terminating at an interface in N-layered earth. 
In cylindrical coordinates  , , ,r z the equation (3) can be expressed in terms of three unit 
vectors re

 , e
 and ze

 as (Sripanya, 2014 and Khonkhem, and Yooyuanyong, 2016) 

   1 1 1 1 1r r z
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where ,rH H and zH are magnetic field in re
 , e

 and ze
 , respectively. Since the problem is axi-

symmetric, and H
  has only an azimuthal component in cylindrical coordinate, for simply, we use H to 

represent H , thus, we obtain 

   1 1
0.

H
rH

z z r r r 
                

       (4) 

For simply, we denote   as a function of depth z  only, thus, the equation (4) becomes 

  
2 2

2 2 2

1 1 1
0.

H H H H
H

z z z r r r r



                        

     (5) 

We introduce the Hankel transform pair (Ali and Kalla, 1999) as 
  10

( , ) ( , ) ( )H z rH r z J r dr 


  ,       (6) 

and  10
( , ) ( , ) ( ) ,H r z H z J r d   


          (7) 

where  1J  is the Bessel function of the first kind of order one. Applying equation (6) to equation (5), we 
obtain 

  
2

2
2

1
0.

H H
H

z z z
 


         

 
        (8) 

 

3. Mathematical Formulation of Magnetic Field Response from Transitional Ground 

 

In many locations of the Earth, ground has various structures. A common type is that can be 
usually found is an overburden locate on host rock. The conductivity of an overburden can be denoted 

by   1( ) 1 , 0 , 0 , , , 0,
m

nz a z z z a R m n Z n         where R is the set of real number and Z is the set of 
integer. Host rock has high resistivity and the small positive value of constant conductivity can be 

approximately used. Substituting  ( ) 1
m

nz a z    into equation (8), we obtain 

  
 

2
2

2
0.

1

H m H
H

z n z z
 

  
  

 
        (9) 

The solution to equation (9) is given by 

         2
1 1

2 2

( , ) 1 1 1
m n

n
over m n m n

n n

H z z A I z B K z  


 

 
     

 
 ,    (10) 

where 1A and 1B are arbitrary constants that can be determined by using boundary conditions.  
2

m n

n

I   and  

 
2

m n

n

K   are the modified Bessel functions of the first and second kind of order 
2

m n

n

 , respectively. 
 

4. Mathematical Formulations of Magnetic Field Response from Homogeneous Ground    

 

At the second and third layers, the conductivities are constants and denoted 

by  1 1 2( ) 1 ,
m

nz a z z z z      and 2( ) ,z c z z   , respectively. The equation (8) can be simplified to be 

  
2

2
2

0
H

H
z


 




 , 

and the solutions of the second and third layer are denoted, respectively, by 
  1 1( ) ( )

2 2 2( , ) ,z z z zH z A e B e     
1 2 ,z z z        (11) 

and   2 2( ) ( )
3 3( , ) ,z z z z

hostH z A e B e     
2 ,z z       (12) 

where 2 2 3, ,A B A and 3B are arbitrary constants that can be determined by using boundary conditions.  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

76 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

86 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

5. Three-Layered Earth Model 
 

In our study, we consider for three-layered ground model (see Figure 2). 

 
Figure 2: Geometric model of three-layered earth structure 

We design the conductivity of ground for our model as 

    1( ) 1 , 0 ,
m

n
over z a z z z      

   2 1 1 2( ) 1 ,
m

nz b a z z z z       
  2( ) ,host z c z z   , 
where ,a b and c are non-negative real numbers.  

 

6. Boundary Conditions and Particular Solutions 

 

The boundary conditions used in our problem are (Yooyuanyong, and Sripanya, 2005, 2007) 
(1) The magnetic field is continuous at the interface of each layer 
   1( , ) ( , )lim limi i

z i z i

H r z H r z
 


 

 , 

where iH is magnetic fields in the thi layer. 
(2) The radial component of electric field is continuous at the interface of each layer 
  1( , ) ( , )lim limr r

i i
z i z i

E r z E r z
 


 

 ,  

where r
iE is radial electric fields in the thi layer. 

(3) As the depth z tends to infinity, the magnetic field tends to zero. 
(4) Since no current across the Air-Earth interface, then 0( ) ( , ) | 0,z

over over zz E r z   where z
overE is an electric field 

in vertical direction in overburden. 

For the first layer, magnetic field consists of two parts. The first part of magnetic field is responded from 
overburden. The second part, magnetic field due to the probe source (Yooyuanyong and Sripanya, 2005), 

which is defined as Ampere’s law  , .
2

I
H r z

r
  By using the Hankel Transform (Ali and Kalla, 1999) as in 

equation (6), we obtain  , .
2

I
H z


  Therefore, using 1, 2,m n   the solution in overburden can be 

written by 
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 . 

For the second layer, the magnetic field solution can be written by 
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For the third layer or host rock, the magnetic field solution can be written by 
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Taking inverse Hankel Transform such equation (7), we obtain the magnetic field solutions as 
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where        2 22 2, ,z zb c e b c b c e b c                   1 3 3 1 3 1 3

4 4 4 4

1 1 ,W I K z I z K       and 

         2 1 1 3 3 1 1

4 4 4 4

1 1 .W I z K I K z   
 

       

 

7. Numerical Experiments 

 

The magnetic field as described in equations (13), (14) and (15) can be computed by using 
Chave’s Algorithm (Chave, 1983). In general, the behavior of magnetic field response from high conductive 
ground will be very strong. We hope to see some signal from graph to indicate the information 
underground surface such the thickness of overburden and conductivity parameters. In our numerical 
experiments, we show many cases of conductivity parameter to support our mathematical model. For 
our initial case, we start with 1 22 , 10 ,z meters z meters   the conductivity parameters 

 11, 1 , 0.05 / , 1, 2.
m

na b a z c S m m n       The electric current is varied as 1, 2, 3, 4, 5I Amperes . Numerical 
results for magnetic fields due to Direct Current source are performed as in Figure 3.  

 
Figure 3: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing on ground surface as 1, 2, 3, 4, 5 .I A  

We can see that the magnetic fields drop very fast to zero as the source-receiver spacing is increased. As 
we inject more electric current into the ground, we will get higher intensity of magnetic field responses as 
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shown in Figure 3. These results correspond to the works done by Khonkhem and Yooyuanyong (2016) 
and Tunnurak et al. (2016). For the second case, the overburden thickness is varied from 

1 0,1, 2, 3, 4, 5z meters  and magnetic field responses are plotted as shown in Figure 4 at 
0 , 1z meter I Ampere   and 1, 0.05 /a c S m  . At ground surface, 0z meter , the magnetic field responses 

depend exactly on the varying of overburden thickness. These results correspond to the works done by 
Khonkhem and Yooyuanyong (2016) and Tunnurak et al. (2016). 

 
Figure 4: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing as 1z  is varied. 

For our third case, we start with overburden thickness 1 22 , 10z meters z meters  the conductivity 
parameters 1, 0.05 / , 1, 2a c S m m n    and 1I  Ampere . Numerical results for magnetic field due to Direct 
Current source are performed in Figure 5. As we change the depth of observation points from ground 
surface, 0z  , to 2z meters , the magnetic field responses strongly depend on the location points of 
observation. 

 
Figure 5: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing at various depths. 

As shown in Figure 5, the curve of magnetic fields against source-receiver spacing(r) are plotted at various 
depths, 0.0, 0.5,1.0,1.5, 2.0z meters with the used of electric current ( )I equal to 1 .Ampere  The graph of 
magnetic fields drop very fast to zero as the source-receiver spacing increases which are agreed to 
Khonkhem and Yooyuanyong (2016) and Tunnurak et al.(2016). At large depth, magnetic fields intensity 
are also lightly and equivalent to the works done by Khonkhem and Yooyuanyong (2016) and Tunnurak 
et al. (2016). For the forth case, the thickness of second layer is varied from 2 1, 3, 5, 7, 9z meters . The 
magnetic field responses are plotted as shown in Figure 6 with the use of  1 1 , 1 ,z meter I Ampere   

1, 0.05 /a c S m  . At ground surface, 0z meter , the magnetic field responses also depend on the 
thickness of second layer.  
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Figure 6: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing as 2z  is varied. 

 

For our fifth case, we start with overburden thickness 1 2,z   2 10 ,z meters 1,m  2, 1n I Ampere  and 
0 ,z meter  the conductivity parameters vary from 1, 2, 3, 4, 5 /a S m . Numerical results for magnetic field 

due to Direct Current source are performed as in Figure 7.  

 
Figure 7: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing at various conductivity parameter a . 

We can see that the magnetic field curves drop very fast to zero as the source-receiver spacing is 
increased. At ground surface, 0z  , the magnetic field responses do not depend on the conductive 
parameter a according to it is disappeared from equation (13) after doing mathematical simplification and 
can be shown in Figure 7. For our last case, we start with overburden thickness and the second layer 
thickness 1 22, 10 ,z z meters  respectively, the conductivity parameters of overburden are denoted as 

1 / , 1, 2a S m m n   . The electric current is given by 1I Ampere . The conductivity parameter of host is 
varied from 0,1, 2, 3, 4 /c S m . At ground surface, 0 ,z meter numerical results for magnetic fields due to 
Direct Current source are performed as in Figure 8.  

 
Figure 8: Graph of magnetic fields against source-receiver spacing at various conductivity parameter c . 

We can see that the magnetic field curves drop very fast to zero as the source-receiver spacing is 
increased.  While we measure the field at ground surface, 0z   meter, the magnetic field response curves 
are nearly independent from conductivity parameter c and can be shown in Figure 8. To explain that, the 
reason of spacing distance between ground surface and host region, including magnitude of c are 
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supported that results which agree to the works done by Khonkhem and Yooyuanyong (2016) and 
Tunnurak et al. (2016).  

 

8. Discussion and Conclusions 

 

In this paper, we derive analytical solution of steady state magnetic field for a three layered 
ground. An overburden has binomial conductivity profile and the second and host layers have constants 
conductivity profile. It is accomplished by solving a boundary value problem in the wave number domain 
and then transforming back to the spatial domain. We start with N layered earth model and concentrate 
to three-layered Earth model. The magnetic fields can be computed to see the behavior by using Chave’s 
algorithm (Chave, 1983). Numerical results due to Direct Current source on the ground surface are shown 
in Figure 3 to Figure 8. With the use of electric current 1, 2, 3, 4, 5I Amperes , the curves of magnetic fields 
drop rapidly as we increase the source-receiver spacing ( )r . With the use of five values of electric 
current 1, 2, 3, 4, 5I Amperes , the curves of magnetic fields drop in a similar manner. Unfortunately, the 
curves of magnetic field do not give any fluctuation related to the conductivity profile of the ground. 
However, there are some relations of magnitude of magnetic fields and conductivity parameters which 
imply the conductive of ground as mention in above section. At ground surface, 0 ,z meter  the magnetic 
field responses do not exactly depend on the conductivity parameter a and c as shown in Figures 7 and 8, 
respectively.  
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การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีมีความถูกต้องแม่นยําอันดับสองของสมการเบอร์เกอร์ 
A Second-Order Accurate Numerical Approach for Burger’s Equation 
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บทคัดย่อ  
 
 ปัญหาด้านกลศาสตร์ของไหล และการจราจร เราสามารถคาดการณ์ได้ โดยการใช้สมการเบอร์เกอร์ในการหาตัวแปร
ท่ีไม่ทราบค่า เช่น อัตราเร็ว ในงานวิจัยนี้เราหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์ 1 มิติ โดยใช้วิธีรุงเง-คุตตาอันดับสอง 
วิธีผลต่างอันตะกลาง และวิธีนิวตัน-ราฟสัน เพ่ือคํานวณหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีได้จะถูกนํามา
เปรียบเทียบกับผลเฉลยจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลเฉลยที่หาได้จะลู่เข้าสู่ผลเฉลยจริง เม่ือจํานวนจุดเพ่ิมข้ึน 
 
คําสําคัญ: สมการเบอร์เกอร์  วิธีรุงเง-คุตตา  วิธีผลต่างอันตะ  วิธีนิวตัน-ราฟสัน 

 
Abstract 

 
The problems of fluid dynamics and traffic flow can be predicted by using the Burger’s equation 

to find for the unknown variables such as speed. In this research, we find the numerical solution of the 
one-dimensional Burger’s equation by using the second-order Runge-Kutta method, the central finite 
difference method and Newton-Raphson method to calculate the solution of the non-linear equation. 
The numerical solution are compared with the exact solution. It is shown that the approximation 
solution converges to the exact solution when the number of grid points are increased. 
 
Keywords: Burger’s equation, Runge-Kutta method, finite difference method, Newton-Raphson method 
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1. บทนํา  
 

สมการเบอร์เกอร์เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยท่ีถูกนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงาน

ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การจําลองแบบในเรื่องพลศาสตร์ของแก๊ส  กลศาสตร์ของไหล และงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับกระแสจราจรในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมานักวิจัยได้ให้ความสนใจศึกษาวิธีการหาผล

เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ท้ังระเบียบวิธีผลต่างอันตะ (Finite 
Difference Methods) (Kutluay et al., 1999) และระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะ (Finite Element Methods) (A.Dogan, 
2004 ; Lu et al., 2017 ; Ozis & Ozdes, 2003) วิธีผลต่างอันตะชี้กํ าลั งแบบชัดแจ้ง (Explicit Exponential Finite 
Difference) (Inan & Bahadir, 2013) วิธีสมาชิกจํากัดพหุนามเสมือนจริงรูปร่างระฆังกําลังสองน้อยสุด (Least-Squares 
Quadratic B-Spline Finite Element Method) (Kutluay et al., 2014).  เช่น เชงและแวง (Zhang & Wang, 2012) ใช้
วิธีผลต่างอันตะชนิดกระชับ (Compact finite difference method) ท่ีมีความถูกต้องแม่นยําอันดับสี่ และระเบียบวิธีแมค

คอร์แมค (MacCormack method) เพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลข โดยค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง  (สุปรียา 
ไพรัตน์ และคณะ, 2560 ) ศึกษาวิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีผลต่างอันตะชนิดกระชับอันดับท่ีหก

กับสมการเบอร์เกอร์ในการประมาณค่าอนุพันธ์เชิงในปริภูมิ และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีแมคคอร์แมคสําหรับประมาณค่า

อนุพันธ์ในเวลา และนําผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีได้เปรียบเทียบกับผลเฉลยจริง ซ่ึงผลเฉลยเชิงตัวเลขทีได้มีความถูกต้องและลด

ต้นทุนในการคํานวณ 
ซ่ึงในงานวิจัยนี้เราจะใช้วิธีเชิงตัวเลขในการหาผลเฉลยของสมการเบอร์เกอร์ โดยใช้วิธีผลต่างอันตะที่มีความถูกต้อง

อันดับสอง วิธีรุงเง-คุตตาท่ีมีความถูกต้องอันดับสอง และวิธีนิวตัน-ราฟสัน โดยในหัวข้อท่ี 2 เราจะกล่าวถึงสมการเบอร์เกอร์

เงื่อนไขค่าขอบ และเงื่อนไขค่าเริ่มต้น ในหัวข้อท่ี 3 เราจะแสดงวิธีการแบ่งโดเมนท้ังในปริภูมิและในเวลา และเราจะ
ประยุกต์ใช้วิธีผลต่างอันตะและวิธีรุงเง-คุตตา ในการหาผลเฉลยในหัวข้อท่ี 3.1 และ 3.2 ตามลําดับ และในหัวข้อท่ี 3.3 เรา
ประยุกต์ใช้วิธีนิวตัน-ราฟสันกับสมการท่ีได้ในหัวข้อท่ี 3.2  เราใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณหาผลเฉลยเชิง

ตัวเลข และค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ในหัวข้อท่ี 4 และในหัวข้อท่ี 5 สรุปผลท่ีได้     
 
2. สมการเบอร์เกอร์ 
 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสมการเบอร์เกอร์ใน 1 มิติ ท่ีขึ้นอยู่กับเวลา ซ่ึงเป็นสมการไม่เชิงเส้นพร้อมท้ังเงื่อนไขค่าเริ่มต้น

และเงื่อนไขค่าขอบ สมการเบอร์เกอร์บนโดเมน  ,a b   คือ 
2

2

u u u
u

t x x
  

 
  

  ;  a x b        (2.1) 

เงื่อนไขขอบคือ   
   1,u a t f t   ; 0 t T       (2.2) 

และ       2,u b t f t   ; 0 t T       (2.3) 
เม่ือ   และ T  เป็นค่าคงท่ีท่ีมากกว่าศูนย์  1f t และ  2f t  เป็นฟังก์ชันท่ีขึ้นอยู่กับเวลาและ  g x  เป็นฟังก์ชันท่ีขึ้นกับ x

และมีเงื่อนไขเริ่มต้นคือ   
   ,0u x g x    ; a x b       (2.4) 
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3. วิธีผลต่างอันตะและวิธีรุงเง-คุตตา 
 

ในการหาผลเฉลยของสมการเบอร์เกอร์ ในหัวข้อนี้เราจะประยุกต์ใช้วิธีผลต่างอันตะอันดับสอง และวิธีรุงเง-คุตตากับ
สมการเบอร์เกอร์ โดยเราจะทําการแบ่งโดนเมนออกเป็น L  ช่วงย่อย กําหนดให้ ix i x   สําหรับ 1, 2,3, ,i L   แบ่ง

ช่วงของเวลาเป็น M  ช่วงย่อย ดังน้ี nt n t   สําหรับ 0,1, 2,3, ,n M   ซ่ึง L และ M เป็นจํานวนเต็มบวก ต่อไป
เราจะประยุกต์ใช้วิธีผลต่างอันตะและวิธีรุงเง-คุตตา ในหัวข้อท่ี 3.1 และ 3.2 ตามลําดับ 

 

 3.1 วิธีผลต่างอันตะท่ีความถูกต้องอันดับสอง (Second-Order Finite Difference Method) 
สําหรับพจน์ท่ีมีอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสอง ท่ีไม่ใช่อนุพันธ์เทียบเวลาในสมการเบอร์เกอร์เราจะประยุกต์ใช้วิธีการ

ผลต่างอันตะกลางกับพจน์ดังกลา่ว ดังน้ี  
จากสมการเบอร์เกอร์ 

   
2

2

u u u
u

t x x
  

 
  

 ; a x b       (3.1) 

โดยประยุกต์ใช้วิธีผลต่างกลางกับพจน์ u

x




 และ 
2

2

u

x




 ในสมการท่ี (3.1) จะได้ว่า 

             1 1 1 1

2

2

2
m m m m m

m
m

t t t t tu
t

t h h
                    

    
        (3.2) 

เม่ือ    , , 1, 2, ..., L 1m mt u x t m    และ 
m

u

t

 
  

  คือ u

t




 ท่ีจุด 
m

x x  ณ เวลา t  ใด ๆ  

ทําการจัดรูปสมการ (3.2) ทําให้ได้ว่า 

             1 1 1 12
2

2
m

m m m m m
m

tu
t t t t t

t hh


   

              


       (3.3) 

 

 3.2 วิธีรุงเง-คุตตาอันดับสอง (Second-Order Runge–Kutta Method) 
 สําหรับพจน์ท่ีขึ้นอยู่กับเวลาในสมการเบอร์เกอร์เราจะประยุกต์ใช้วิธีรุงเง-คุตตาท่ีมีความถูกต้องอันดับสองกับพจน์

ดังกล่าวโดยกําหนดให้ 

                1 1 1 12
, 2

2
m

m m m m m m

t
f t t t t t t t

hh


             


        (3.4) 

ดังน้ัน สมการ (3.3) สมการเขียนใหม่ได้ว่า 

     , m
m

u
f t t

t

    
        (3.5) 

กําหนดให้ 
   ,n n

mF kf t   และ 
   1 ,n n

mG kf t F   

เม่ือ   , 1, 2, ,n n

m m
t n M     และ 1, 2, ,m L   โดยการประยุกต์ใช้วิธีรุงเง-คุตตาท่ีมีความถูกต้องแม่นยํา 

อันดับสองกับสมการ (3.5) ทําให้ได้ว่า   

  1

2 2
n n
m m

F G      

หรือ 
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1 1 1 1
1 1 1 1 1 12 2

2 2
2 2 2

n
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k k

hh h
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                   (3.6) 

โดยแทนค่า n
m   ใน G  ท่ีอยู่ในพจน์ท่ีทําให้สมการเบอร์เกอร์เป็นสมการไม่เชิงเส้นด้วย n

m F ทําการจัดรูปสมการ (3.6) 
ทําให้ได้ว่า  

1 1 1 1
1 1 1 1 1 12 2

1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 12

2 2
2 2 2

2
2 2 2

n
mn n n n n n n n n n
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n n
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หรือ 

 1 1 1 1
1 1 1 1 1 12 2

2 2
2 2 2

n
mn n n n n n n n n n

m m m m m m m m m m

k k

hh h

    
     

                        


            

 

1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 12

2 0
2 2 2

n n
m mn n n n n n n

m m m m m m m

k

h h hh

 
      
     

                             

 
           (3.7) 

เม่ือ 1, 2, , 1m L   สังเกตว่าแต่สมการ (3.7) เป็นสมการไม่เชิงเส้น ต่อไปเราจะหาผลเฉลยของสมการ (3.7) โดยวิธีนิว
ตันราฟสันในหัวข้อถัดไป 
 

 3.3 วิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson Method) 
  เนื่องจากสมการ (3.7) เป็นสมการไม่เชิงเส้น ในหัวข้อนี้เราจะใช้วิธีการนิวตัน-ราฟสันในการหาผลเฉลยของสมการ 

(3.7) สังเกตว่าตัวแปรท่ีไม่ทราบค่าในสมการ (3.7) คือ 1 1, 2, , 1,n

m m L     
กําหนดให้  

 1 1 1 1
1 2 3 1, , , ... ,n n n n

m LF    
      

1 1 1 1
1 1 1 1 1 12 2

1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 12

2 2
2 2 2

2
2 2 2

n
mn n n n n n n n n n

m m m m m m m m m m

n n
m mn n n n n n

m m m m m m m

k k

hh h

k

h h hh

 



   
     

 
     
     

                         

                     


         

 
       1n


   


 (3.8) 

ดังน้ัน  
    1 1 1 1

1 2 3 1, , , ... , 0n n n n
m LF    

                                   (3.9) 
โดยการประยุกต์ใช้อนุกรมเทเลอร์ 1L   มิติและวิธีนิวตัน-ราฟสันกับสมการ (3.8) และเขียนระบบสมการท่ีได้ในรูป

ของเมทริกซ์ ทําให้ได้ระบบสมการ  
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           (3.10) 

หรือสามารถเขียนในรูปสมการ 
       P P PA S H                                                               (3.11) 

เม่ือ 
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และ    
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โดยท่ี     
1 2 3 1, , , ...,

PP n n n n
L      เม่ือ   

1 2 3 1, , , ...,
Pn n n n

L    คือ  1 2 3 1, , , ... ,n n n n
L    ท่ีได้จากการ

ทําซํ้ารอบท่ี P  ณ เวลา , 1, 2, ,nt t n M    , 0,1, 2,P   และ         1P P Pn n n
m m m


      

, 1, 2, ..., 1m L    
จากวิธีการนิวตันราฟสัน  เราจะทําการกําหนดค่าเร่ิม ต้น   0

 และทําการทําซํ้าจนกว่าผลเฉลยจะลู่ เข้า

หรือ
 Pn

m tol


     เม่ือ tol  มีค่าเป็นบวกท่ีน้อยมาก เช่น 510   และ 


 คือ นอร์มอนันต์ ( normL

 ) จึงได้ 

     1P P PS     เป็นผลเฉลยที่ได้ในแต่ละรอบ P  
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4. ผลเฉลยเชิงตัวเลข 
 

  จากระบบสมการ (3.10) ท่ีได้ในหัวข้อท่ี 3 นั้น เราจะทําการคํานวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์และแสดงผลเฉลยท่ีได้ในหัวข้อนี้พร้อมท้ังเปรียบเทียบกับผลเฉลยจริงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดย Zhang 
and Wang (2012) (Kutluay et al., 1999)  ได้หาผลเฉลยจริงของสมการเบอร์เกอร์ใน 1 มิติได้ดังน้ี  
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             (4.1) 

โดยเงื่อนไขเริ่มต้น คือ     

    
 

2 sin
, 0

2 cos

x
u x

x

 





       (4.2) 

และเงื่อนไขขอบ คือ        

      
 
0, 0

0
1, 0

u t
t

u t










       (4.3) 

  

 ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 แสดงผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์สําหรับเงื่อนไขค่าเริ่มต้น (4.2) และเงื่อนไขค่า

ขอบ (4.3) โดยกําหนดให้ 0.01 , 0.1k    และแบ่งช่วงของโดเมนออกเป็น 0.2 , 0.1h   และ 0.05 , 0a  และ 1b    
 

 
ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบผลเฉลยจริงกับผลเฉลยเชิงตัวเลข เม่ือ 0.1, 5, 10t L L    และ 20L   

 

 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบผลเฉลยจริงกับผลเฉลยเชิงตัวเลข เม่ือ 1, 5, 10t L L    และ 20L   
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือน เม่ือ 0.1t   

x  5L   10L   20L   

0  0  0  0  
0.20  62.69968 10  74.41429 10  81.13812 10  
0.40  63.23097 10  74.29698 10  73.67190 10  

0.60  52.29243 10  65.56283 10  61.71360 10  
0.80  41.15044 10  53.02712 10  66.18819 10  

1  0  0  0  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือน เม่ือ 1t   

x  5L    10L   20L   
0  0  0  0  

0.20  52.14032 10  63.54667 10  61.11928 10  
0.40  66.91918 10  61.19940 10  64.08737 10  
0.60  42.33635 10  56.14740 10  51.70649 10  
0.80  48.44463 10  42.11333 10  54.32300 10  

1  0  0  0  
 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 แสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนของผลเฉลยเชิงตัวเลขกับผลเฉลยจริง สําหรับแต่ละ

จุด , 1, 2, ..., 5ix i   โดยค่าคลาดเคลื่อนคํานวณจาก     , 1, 2, ..., 5i iu x u x i   เม่ือ u  คือผลเฉลยเชิงตัวเลข และ u  
คือผลเฉลยจริง ณ เวลา 0.1t   และ 1t  ตามลําดับ สังเกตได้ว่า ค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าน้อยลงเม่ือ L  มีค่ามากข้ึน  
 
ตารางท่ี 3 ค่าความคลาดเคล่ือนจากการใช้ยูคลิเดียนนอร์ม ท่ี 0.1t   และ 1t   

L  
2

l norm  

0.1t   1t   

5  41.17384 10  48.76475 10  

10  54.59058 10  43.17959 10  

20  61.34810 10  59.46706 10  
 

ตารางท่ี 3 แสดงถึงค่าความคลาดเคลื่อนท่ีได้จากการคํานวณค่ายูคลิ เดียนนอร์ม (Euclidian norm) หรือ 

2
normL   ของค่าความคลาดเคล่ือน เม่ือ 0.1t   และ 1t  ตามลําดับ สังเกตได้ว่า  ค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าลดลงเม่ือ 

L  มีค่ามากข้ึน 
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5. บทสรุป 
 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์ โดยใช้วิธีรุงเง-คุตตาอันดับสอง วิธี
ผลต่างอันตะอันดับสอง และวิธีนิวตันราฟสัน ในการประมาณค่าผลเฉลย และนําผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีได้มาเปรียบเทียบกับผล

เฉลยจริง เพ่ือวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนและตรวจสอบความถูกต้องแม่นยํา ซ่ึงผลจากการคํานวณดังกล่าว เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลเฉลยจริง จะเห็นได้ว่าเม่ือ L  มีค่ามากข้ึน ผลเฉลยเชิงตัวเลขจะลู่เข้าหาผลเฉลยจริง และค่าความคลาด
เคลื่อนท่ีได้จะมีค่าน้อยลง โดยตารางท่ี 1 แสดงค่าเริ่มต้นในวิธีนิวตันราฟสัน เม่ือ 5L   ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 แสดงค่า
ความคลาดเคลื่อนรายจุด และตารางท่ี 4 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนโดยใช้ยูคลิเดียนนอร์ม ของค่าความคลาดเคล่ือน ณ เวลา 

0.1t   และ 1t   ตามลําดับ 
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การลู่เข้าของกระบวนการทําซํ้าเพื่อหาผลเฉลยรว่มของปัญหาดุลยภาพแบบ แยกอสมการ 
การแปรผัน และปญัหาจุดตรึงของการส่งแบบหลายค่าในปริภมูิฮิลเบิรต์ 

On the Convergence of Iteration of Common Solutions for a Split Equilibrium 
Problem Variation Inequality and Fixed Point Problems of Multi-Valued 

Mappings in Hilbert Spaces 
 

ณวิชชา อ่อนใจเอ้ือ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
nawitcha@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้ ได้เสนอและศึกษากระบวนการทําซํ้าเพ่ือท่ีจะหาผลเฉลยร่วมของปัญหาดุลยภาพแบบแยก ปัญหาอสมการ

การแปรผัน และปัญหาจุดตรึงของการส่งหลายค่าในปริภูมิฮิลเบิร์ต และได้ศึกษาการลู่เข้าแบบอ่อนของลําดับท่ีได้สร้างจาก
กระบวนการทําซํ้า ไปสู่ผลเฉลยร่วมของท้ังสามปัญหาข้างต้น  
 
คําสําคัญ: กระบวนการทําซํ้า  ปัญหาดุลยภาพแบบ split  อสมการการแปรผัน  ปัญหาจุดตรึง 
 

Abstract 
 

In this paper, we introduce and study iteration for solving split equilibrium problems, variation 
inequality and fixed point problems of multivalued mappings in Hilbert spaces and prove that the proposed 
iterative algorithm converges weakly to a common solution of the considered problems 
 
Keywords: iteration, split equilibrium problems, variation inequality, fixed point problems 
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1. บทนํา  
 

การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดุลยภาพ (Equilibrium Problems) ถือได้ว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญในด้านเศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระท่ังในทางวิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม โดยปัญหาดุลยภาพเป็นการศึกษาปัญหา ดังต่อไปนี้ กําหนดให้ H  

เป็นปริภูมิฮิลเบิร์ตจริง กับ ผลคูณภายใน ·,·   และ induced norm ·‖‖ กําหนดให้ C  เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิด ท่ีไม่

เป็นเซตว่าง ของปริภูมิฮิลเบิร์ตจริง และให้ :F C C   เป็นการส่งฟังก์ชันคู่ ผลเฉลยของปัญหาดุลยภาพก็คือการหา

สมาชิก x C  ท่ีสอดคล้องกับอสมการต่อไปนี้   

( , ) 0,F x y y C    
ในปี 2005  Censor และ Elfving (2005) เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกท่ีได้ศึกษาปัญหาท่ีเรียกว่า split feasibility 

problem ( )SEP ในปริภูมิฮิลเบิร์ตท่ีมีมิติจํากัด โดยกําหนดให้ C และ  Q  เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิด ท่ีไม่เป็นเซตว่าง 
ของปริภูมิฮิลเบิร์ต 1H  และ 2H  ตามลําดับ  ให้ 1 2:A H H  เป็นการส่งเชิงเส้นแบบมีขอบเขต แล้วผลเฉลยของ

ปัญหา split feasibility problem (SEP) คือการหาสมาชิก *x  ท่ีสอดคล้องกับสมบัติต่อไปน้ี   
* *,x C Ax Q   

ผลเฉลยของปัญหา split feasibility problem สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เร่ือง intensity-
modulated radiation therapy, signal processing และ image reconstruction (Censor et al., 2005) 

ต่อมาในปี 2013 Kazmi  และคณะ (2013) ได้นําปัญหาดุลยภาพ และ split feasibility problem นํามาประยุกต์

รวมกัน  กลายเป็นปัญหาท่ี เรียกว่า ปัญหาดุลยภาพแบบแยก  (split equilibrium Problem) นั่ นคือ : กําหนดให้ 

1 :F C C   และ 2 :F Q Q   เป็นฟังก์ชันคู่แบบไม่เชิงเส้น  และให้ 1 2:A H H  เป็นการส่งเชิงเส้นท่ีมี

ขอบเขต แล้วการหาผลเฉลยปัญหาดุลยภาพแบบแยก คือ การหาสมาชิก *x C  ท่ีสอดคล้องกับสมการต่อไปนี้ 
*

1( , ) 0,F x x x C   โดยท่ี  * *y Ax Q   และ *y สอดคล้องกับอสมการ *
2 ( , ) 0,F y y y Q    

ต่อไปจะพิจารณาปัญหาท่ีเรียกว่าปัญหาอสมการแปรผัน (variational inequality problems)  โดยเริ่มจาก 

กําหนดให้ :B C H  เป็นการส่งท่ีเรียกว่า การส่งทางเดียวแบบเข้มผกผัน  ถ้า B สอดคล้องกับอสมการต่อไปนี้ 
2

, , ,x y Bx By Bx By x y C      ,    

ผลเฉลยของคําตอบของปัญหาอสมการแปรผัน (เขียนแทนด้วย ( , )VI C B ) สาํหรับการส่งทางเดียวแบบเข้มผกผัน 
B หมายความคือ สมาชิกu C  ท่ีสอดคล้องกับอสมการดังนี้   

, 0v u Bu   สําหรับทุกๆ v C   
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอสมการการแปรผัน ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมาก เนื่องจากองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษาทฤษฎีอสมการการแปรผันนั้นเป็นแบบจําลองพ้ืนฐานและเครื่องมือท่ีสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับท้ังปัญหาเชิงเส้น

และไม่เชิงเส้น ซ่ึงปัญหาทั้งสองถือเป็นปัญหาหลักในการศึกษาท้ังในแง่ของวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่น 
nonlinear programming, optimization และ control, physics, economics,  transportation equilibrium, physical และ 
engineering sciences  เป็นต้น 

การท่ีศึกษาเพ่ือหาผลเฉลยร่วมของปัญหาปัญหาดุลยภาพแบบแยก และอสมการการแปรผันนั้น นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้

วิธีการสร้างกระบวนการทําซํ้าของจุดตรึง (fixed point) สําหรับการส่งไม่เชิงเส้น มาประยุกต์ในการแก้ปัญหา ซ่ึงทฤษฎีจุด

ตรึง (fixed point theory) ในปัจจุบันนี้ นับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมาก ต่อการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่และนําไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ  วิธีการสร้างกระบวนการทําซํ้าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จน
ทําให้มีกระบวนการทําซํ้าในแบบต่างๆ เช่น  กระบวนการทําซํ้าแบบ Picard (1922) , Mann (1953) และ Ishikawa (1974) 
เป็นต้น  โดยค่าท่ีได้จากการกระบวนการทําซํ้า จะลู่เข้าไปหาผลเฉลยของปัญหาท่ีต้องการ   
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ในงานวิจัยนี้ได้สร้างกระบวนการทําซํ้าแบบใหม่ ซ่ึงนํากระบวนการทําซํ้าแบบ Ishikawa มาปรับปรุง ได้ดังต่อไปนี้  
ให้  1x C  และ  
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x x z z Sy n





 
 

  

 

   

     

            

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาการลู่เข้าอย่างอ่อนของลําดับท่ีสร้างจากกระบวนการทําซํ้าแบบ (1) บนปริภูมิฮิลเบิร์ต 
2.2 เพ่ือหาผลเฉลยร่วมของปัญหาดุลภาพแบบแยก ปัญหาอสมการแปรผัน และปัญหาจุดตรึงสําหรับการส่งแบบ

หลายค่าบนปริภูมิฮิลเบิร์ต 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

กําหนดให้ ( )CB C  เป็นวงศ์ของเซตย่อยมีขอบเขตแบบปิดท่ีไม่เป็นเซตว่างของ C  และ ( )K C  เป็นเซตย่อย

กระชับท่ีไม่เป็นเซตว่างของ C และระยะทางของเฮาส์ดอฟฟ์ (The Hausdorff metric  ( H ) ) บนเซต ( )CB C  นิยามโดย  
( , ) : max{sup ( , ),sup ( , )}, , ( )

x A y B
A B dist x B dist y A A B CB C

 
  H  

กําหนดให้ การส่ง : 2CS C   เป็นการส่งหลายค่า  จะกล่าวว่า x C  เป็นจุดตรึงของเซต S  ถ้า x Sx   

บทนิยามท่ี 3.1 กําหนดให้ : 2CS C   เป็นการส่งหลายค่า จะกล่าวว่า S  เป็น   
(i) การส่งแบบไม่ขยาย ถ้าสอดคล้องกับอสมการต่อไปนี้ 

( , ) , ,Sx Sy x y x y C  H ‖ ‖  
(ii)  การส่งแบบ nonspreading ถ้าสอดคล้องกับอสมการต่อไปนี้ 

2 2 22 ( , ) ( , ) ( , ) , ,Sx Sy dist y Sx dist x Sy x y C   H  

(iii) การส่งแบบดัดแปลงสําหรับค่า  ถ้ามี   และสอดคล้องกับอสมการต่อไปนี้ 
2 2 2 2(1 ) ( , ) (1 ) ( , ) ( , ) , ,Sx Sy x y dist y Sx dist x Sy x y C          H ‖ ‖  

 จะเห็นว่า การส่งแบบดัดแปลงสําหรับค่า 0  ก็คือการส่งแบบไม่ขยาย และการส่งแบบดัดแปลงสําหรับค่า 1  คือ 
การส่งแบบ  nonspreading เนื่องจากงานวิจัยทําให้ทราบว่าถ้า S เป็นการส่งแบบดัดแปลง สําหรับค่า   แล้วเซต ( )F S  
เป็นเซตปิด นอกจากนี้ถ้าการส่ง S  ซ่ึงสอดคล้องกับเงื่อนไขว่า { }, ( )Sp p p F S    แล้ว ( )F S  เป็นเซตคอนเวกซ์ 

บทต้ังท่ี 3.2 (Takahashi et al., 2005) กําหนดให้ 1H  เป็นปริภูมิฮิลเบิร์ต แล้วจะมีสมบัติต่อไปน้ี 

3.2.1  2 2 2
12 , , , ;x y x y x y y x y H        ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

3.2.2  2 2
12 , , , ;x y x y x y x y H       ‖ ‖ ‖ ‖  

3.2.3  2 2 2 2
1(1 ) (1 ) (1 ) , [0,1] , ;tx t y t x t y t t x y t x y H           ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

3.2.4   ถ้าลําดับ 1 1{ }n nx H
   เป็นลําดับท่ีลู่เข้าแบบอ่อน ไปสู่ค่า 1,z H  แล้วจะได้ว่า  

 2 2 2
1sup slim li p ,m un n

n n
x y x z z y y H

 
      ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

และสําหรับค่า ของ (0,2 ]   จะเห็นว่าการส่ง I T  เป็นการส่งแบบไม่ขยายค่าเดียว นั่นคือ 

( ) ( ) , ,I T x I T y x y x y C         
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กําหนดให้ C   เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิดท่ีไม่เป็นเซตว่างของปริภูมิฮิลเบิร์ตจริง 1H  สําหรับ 1x H  จะมี

จุดท่ีใกล้ เซต C  มากท่ีสุดเพียงจุดเดียวเท่านั้น เขียนแทนด้วย ( )CP x  ท่ีซ่ึง ,Cx P x x y    เม่ือ y C  
และ CP จะเรียกว่า metric projection เซต 1H C  ซ่ึง ( )CP x  เป็นการส่งไม่ขยายแบบ firmly เซต 1H C  

( ) ( ) ( ) ( ),C C C CP x P y P x P y x y     สําหรับทุกๆ 1,x y H  

นอกจากนี้ สําหรับทุก ๆ  1x H  , y C และ ( )Cz P x  ก็ต่อเม่ือ , 0x z z y     
บทต้ังท่ี 3.3 (Opial, 1967) ให้ E  เป็นปริภู มิบานาค จะกล่าวว่า E  สอดคล้องเงื่อนไข opial ถ้าลําดับ 

{ }nx E  และ nx x  แล้ว lim limsup sup , ,n nx x x y y E x y    ‖ ‖  

บทต้ังที่ 3.4 (Suantai, 2005) ให้ E เป็นปริภู มิบานาคสอดคล้องกับเงื่อนไข Opial และ { }nx E  ให้ 

, ,u v E  lim n
n

x u


‖ ‖ และ lim n
n

x v


‖ ‖ หาค่าได้  ถ้า { },{ } { }
k kn m nx x x  ลู่เข้าอย่างอ่อนสู่ค่า u  และ v  

ตามลําดับ แล้วจะได้ว่า u v  
สําหรับการหาผลเฉลยของปัญหาดุลยภาพ จําเป็นต้องต้ังสมมุติฐานโดย ให้ 1 :F C C   เป็นฟังก์ชันคู่ ท่ี

สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ 
3.4.1  1( , ) 0F x x   สําหรับ ;x C  
3.4.2 1F  เป็นการส่งแบบทางเดียว นั่นคือ 1 1( , ) ( , ) 0 , ;F x y F y x x y C      
3.4.3  สําหรับ , , ,x y z C  จะได้ว่า 1 1

0
lim ( (1 ) , ) ( , );
t

F tz t x y F x y


    

3.4.4  สําหรับ 1, ( , )x C y F x y   เป็นการส่งคอนเวกซ์ และการส่งกึ่งต่อเนื่องล่าง และ 

  1

1
( , ) , 0x xF z y y z z x

r
      

บทต้ังท่ี 3.5 (Suantai et al., 2016) ให้ C  เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิดท่ีไม่เป็นเซตว่างของปริภูมิฮิลเบิร์ต 
จริง 1H  และ 1 :F C C   เป็นฟังก์ชันคู่สอดคล้องกับเงื่อนไข 3.4.1-3.4.4 สําหรับ 0r   และ 1x H  และ
นิยามโดย 

 1
1:F

rT H C  โดย  1
1 1

1
( ) : ( , ) , 0, ,{ }F

rT x z C F z y y z z x y C x H
r

             จึงสรุปได้ว่า  

3.5.1  สําหรับสมาชิก  1,x H   1F
rT    

3.5.2  1F
rT  เป็นการส่งแบบค่าเดียว 

3.5.3 1F
rT เป็นการส่งไม่ขยายแบบ firmly นั่นคือ 1 1 1 12

1, , ,F F F F
r r r rT x T y T x T y x y x y H       ‖ ‖  

3.5.4  1
1( ) ( )F

rF T EP F  
3.5.5 1( )EP F   เป็นคอนเวกซ์แบบปิด   

นอกจากนี้ให้ 2 :F Q Q   สอดคล้องกับสมมุติฐานสําหรับ 0s  และ 2w H  นิยามการส่ง 2
2:F

sT H Q  

โดย  2
1

( ) : ( , ) , 0,{ }F
sT v w Q F w d d w w v d Q

r
           จึงสรุปได้ว่า  

3.5.6 สําหรับสมาชิก  2 ,x H   2
s
FT    

3.5.7  2F
sT  เป็นการส่งแบบค่าเดียว 

3.5.8 2
s
FT เป็นการส่งไม่ขยายแบบ firmly นั่นคือ 2 2 2 22

2, , ,s s s s
F F F FT x T y T x T y x y x y H       ‖ ‖  

3.5.9 2
2( ) ( )s

FF T EP F  
3.5.10 2( )EP F   เป็นคอนเวกซ์แบบปิด   
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ข้อสังเกต  กําหนดให้ปริภูมิฮิลเบิร์ตจริง H  และ C H  การส่งหลายค่า : ( )S C CB C  จะกล่าวว่า การ

ส่ง S  สอดคล้องเงื่อนไข (A) ถ้า ( , ),x p d x Sp x H  ‖ ‖  และ ( )p F S จะเห็นว่า S  สอดคล้องกับเงื่อนไข 
(A) ก็ต่อ เม่ือ  { }Sp p  สํ าหรับ  ( )p F S  เป็น ท่ีทราบ ว่าการดําเนินการท่ีประมาณค่า ท่ีดี ท่ี สุด  SP  โดย ท่ี 

{ : ( , )}SP x y Sx y x d x Sx   ‖ ‖  และสอดคล้องกับเงื่อนไข (A) 
บทต้ังท่ี 3.6 (Suantai et al., 2015) กําหนดให้ C  เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิดท่ีไม่เป็นเซตว่างของปริภูมิ  

ฮิลเบิร์ตจริง H และ : ( )S C K C  เป็นการส่งหลายค่าดัดแปลงสําหรับค่า   ถ้าลําดับ { }nx C  ท่ีซ่ึง nx x  
และ n ny Sx  เม่ือ 0n nx y   แล้ว x Sx  

บทต้ังท่ี 3.7 (Iiduka และ Takahashi, 2005) ถ้า :B C H การส่งทางเดียวแบบเข้มผกผัน สําหรับค่า 
แล้ว :I B C H   เป็นการส่งแบบไม่ขยาย  เม่ือ  (0,2 )a   นั่นคือ ( , ) ( )Cu VI C B u P u Bu     

 
4. ผลการวิจัย 
 

ทฤษฎีบทท่ี 4.1 กําหนดให้ C และ  Q  เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์แบบปิดท่ีไม่เป็นเซตว่างของปริภูมิฮิลเบิร์ตจริง 1H  
และ 2H  ตามลําดับ ให้ 1 2:A H H  เป็นการส่งเชิงเส้นแบบมีขอบเขต  ให้ 1:B C H  การส่งทางเดียวแบบเข้ม

ผกผันสําหรับค่า  และ : ( )S C K C  เป็นการส่งหลายค่าดัดแปลงสําหรับค่า   กําหนดให้ 1 :F C C   และ 

2 :F Q Q   เป็นการส่งแบบฟังก์ชันคู่ ท่ีสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 3.4.1-3.4.4 และ 2F  เป็นการส่งกึ่งต่อเนื่องบน

อาร์กิวเมนต์ท่ี 1 สมมุติให้การส่งหลายค่าดัดแปลง S  สอดคล้องเงื่อนไข (A) และ  ( ) ( , )F S VI C B     
เม่ือ 1{ : ( )z C z EP F     2, ( )}Az EP F  ให้  1x C  และ  

1 2

1

*

1

( ( ) ) ,

( ) ,

(1 ) , ,

(1 ) , ,

n n

F F
n r r n

n C n n

n n n n n n n

n n n n n n n

u T I A I T A x

v P I B u

y x w w Sv

x x z z Sy n





 
 

  

 

   
     

           (1) 

เม่ือ (0,1/ )L   ท่ีซ่ึง L  คือรัศมีสเปกตรัมของ *A A  โดยท่ี *A  ผูกพันของ A   และ (0, 2 )n a  สมมุติให้ลําดับ 
{ }nx  ท่ีสร้างข้ึน สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้  
   4.1.1  { } (0,1)n   และ lim lim0 inf sup 1;n nn n

 
 

    

   4.1.2 { } (0,1)n   และ lim lim0 inf sup 1;n n
n n

 
 

    

   4.1.3 { } (0, ),0 liminfn n
n

r r


    

  4.1.4 lim 0nn
 


   และ 2a   

แล้วจะได้ว่า ลําดับ { }nx  ท่ีสร้างข้ึนตามสมการ (1) จะลู่เข้าอย่างอ่อนไปสู่ค่า p โดยท่ี p     

พิสูจน์  เนื่องจาก  2

n

F
rI T  เป็นการส่งทางเดียวแบบเข้มผกผัน สําหรับค่า 1 จะเห็นได้ว่า 

2 2 2 2* * 2 * *
1( ) ( ) , ( ) ( ) , ,

n n n n

F F F F
r r r rA I T Ax A I T Ay L x y A I T Ax A I T Ay x y H          ‖ ‖

 จึงสรุปว่า 2*( )
n

F
rI A I T A   เป็นการส่งแบบไม่ขยาย เม่ือ  1

(0, )
L

   

การพิสูจน์ท้ังหมดจะแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1  ต้องการแสดงว่า lim nn
x q


‖ ‖ หาค่าได้  

โดยเริ่มพิจารณาค่า nu q‖ ‖  และ nv q‖ ‖ ดังน้ี  สมมุติให้ q  แล้ว 2*( ( ) )
n

F
rq I A I T A q    จะได้ว่า 
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 1 2 1 2* *( ( ) ) ( ( ) )
n n n n

F F F F
n r r n r r nu q T I A I T A x T I A I T A q x q         ‖ ‖‖ ‖‖ ‖                           (2)  

เนื่องจาก 1( , )q VI C B  นั่นคือ 
1
( )C nq P I B q   และ 

1CP  และ ( )nI B เป็นการส่งแบบไม่ขยาย จะได้ว่า 

( ) ( )n n n n nv q I B u I B q u q       ‖ ‖                   

พิจารณา ค่า nw q‖ ‖, ny q‖ ‖, nz q‖ ‖  และ 1nx q ‖ ‖ตามลําดับ ดังน้ี 

( , )n n n n nw q H Sv Sq v q u q x q       ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖                                                                (3)             

(1 ) (1 )n n n n n n n n n ny q x q w qq x q x q x              ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖               (4)                      

( , )n n n nz q H Sy Sq y q x q     ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖                                  (5)                         

1 (1 ) (1 )n n n n n n n n n nx q x q z q x q x q x q               ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖   (6) 

เนื่องจากอสมการ  (6)  หมายความว่า  nx q‖ ‖  เป็นลําดับลดและมีขอบเขตล่าง จึงสรุปว่า  lim n
n

x q


‖ ‖ หาค่าได้  

ขั้นตอนท่ี 2 แสดงว่า  lim 0n n
n

u x


 ‖ ‖  โดยเริ่มพิจารณาจาก nu q‖ ‖ ดังน้ี 

22 2 2 2

n

F
n n n r nu q x q L Ax T Ax    ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

                 2 2 22 ( ) ( ) ( ),
n n n

F F F
n n r n n r n n r nA q x Ax T Ax Ax T Ax Ax T Ax          

               22 2( 1)
n

F
n n r nx q L Ax T Ax     ‖ ‖ ‖ ‖  

แล้วจะได้ว่า  
22 2 2 2 2

1 (1 ) ( 1)
n

F
n n n n n n n r nx q x q z q x q L Ax T Ax              ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

ดังน้ันจะได้ว่า   2 2 2 2
1( 1)

n

F
n r n n nL Ax T Ax x q x q        ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖          

เนื่องจากค่า ( 1) 0L     และ lim n
n

x q


‖ ‖ หาค่าได้ จึงสรุปได้ว่า  2lim 0
n

F
n r n

n
Ax T Ax


 ‖ ‖               (7)                          

เนื่องจาก 1

n

F
rT  เป็นการส่งแบบไม่ขยายแบบ firmly และ 2*( )

n

F
rI A I T A   เป็นการส่งแบบไม่ขยายด้วยคือ 

22 2 2 2 2 * 21
( ( )

2
{

n

F
n n n n n r nu q u q x q u x A I T Ax        ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

                   2*2 , ( ) )}
n

F
n n r nu x A I T Ax      

โดยอสมการ (2) จะได้ว่า  
22 2 2 *

1 2 ( )
n

F
n n n n n n r nu x x q x q M A I T Ax       ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖,  sup :n nM u x n       

เนื่องจากเงื่อนไข 4.1.1, (7), และจากขั้นตอนท่ี 1  จึงสรุปว่า lim 0n nn
u x


 ‖ ‖                                             (8) 

ขั้นตอนท่ี 3 แสดงว่า ค่าลิมิต  lim 0n nn
v u


 ‖ ‖  เนื่องจาก  q  นั่นคือ ( )C nq P I B q   โดยเร่ิมพิจารณา 

ค่า 2
nv q‖ ‖ , 2

ny q‖ ‖ และ 2
1nx q ‖ ‖ ดังต่อไปนี้ 

 22 ( ) ( )n n nn I B u Iv q B q    ‖ ‖  

               2 22( 2 )n n n nu q b Bu Bq       

               2 22( 2 )n n n nx q b Bu Bq       
2 2 2(1 )n n n n ny q x q w q      ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

                2 2(1 )n n n nx q v q     ‖ ‖ ‖ ‖  

                 2 22 2(1 ) ( 2 )n n n n n n nx q x q b Bu Bq          ‖ ‖  

                22 2(1 )( 2 )n n n n nx q b Bu Bq       ‖ ‖  
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 2 2 2

1 (1 )n n n n nx x qq qz            

     2 2
(1 )n n n nx q y q       

      2 22 2(1 ) (1 )( 2 )n n n n n n n nx q x q b Bu Bq            ‖ ‖  

และจะได้ว่า  2 2 2

1(1 )(1 ) (2 )n n n n n n nb Bu Bq x q x q              

เนื่องจากเงื่อนไข 4.1.1-4.1.2, 4.1.4 และจากขั้นตอนท่ี 1 จึงสรุปว่า lim 0nn
Bu Bq


          (9)                         

   ต่อไป จะพิจารณาค่า nv q‖ ‖, ny q‖ ‖ และ 1nx q ‖ ‖ เพ่ือนําไปสรุปค่าของ n nu v‖ ‖ ดังน้ี 

         
1 1

22 ( ) ( )nn C n C nP I B u P Iq B qv     ‖ ‖  

                         2 2 2 221
2

2 n n n n n n nn nn u v Bu Bq Bu Bqu q q vv u           

ดังน้ัน  2 22 2n n n n nn n nv q u v Bu Bq q u vx       ‖ ‖  

และ    2 2 2(1 )n n n n ny q x q v q      ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

                         22 (1 ) 2 (1 )n n n n n n n n nx q u v Bu Bq u v          ‖ ‖   (10) 
โดย อสมการ (10) จะได้ว่า 

          2 2 2

1 (1 )n n n n nx x qq y q        

                          2 2
(1 )(1 ) 2 (1 )(1 )n n n n n n n n n n nx q u v Bu Bq u v                

ดังน้ัน 2 2 2

1(1 )(1 ) 2 (1 )(1 )n n n n n n n n n n n nu v x q x q Bu Bq u v                 

เนื่องจากเงื่อนไข 4.1.1-4.1.2, 4.1.4, (9) และจากขั้นตอนท่ี 1 จึงสรุปว่า   lim 0n nn
u v


 ‖ ‖                          (11) 

นอกจากนี้ เนื่องจาก (8),(11) และอสมการ n n n n n nv x v u u x    ‖ ‖‖ ‖ ‖ ‖ จึงสรุปว่า lim 0n nn
v x


 ‖ ‖ (12) 

ขั้นตอนท่ี 4 แสดงว่าค่า  lim 0n nn
w v


 ‖ ‖  โดยเริ่มพิจารณา ny q‖ ‖, 1nx q ‖ ‖และบทตั้งท่ี 3.2 (3.2.3)  ดังน้ี 

2 2 2 2

2 2

(1 ) (1 )

(1 )

n n n n n n n n n

n n n n n

y q x q x q x w

x q x w

   

 

        

    

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

‖ ‖ ‖ ‖
 

โดยอสมการ (5) จะได้ว่า  
2 2 2 2

1

2 2

(1 ){ (1 ) }

(1

 

)

n n n n n n n n n

n n n n n

x q x q x q x w

x q x w

   

 
         

    

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

‖ ‖ ‖ ‖
 

นั่นคือ  2 2 2
11  ( )n n n n n nx w x q x q       ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

และเน่ืองจากเงื่อนไข 4.1.2  และ จากขั้นตอนท่ี 1 จึงสรุปว่า   lim 0n nn
w x


 ‖ ‖                                         (13)  

เนื่องจาก (8), (11) และ (12) และอสมการ n n n n n n n nw v w x x u u v      ‖ ‖‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ จึงสรุปว่า  

                                   lim 0n nn
w v


 ‖ ‖                                                        (14) 

ขั้นตอนท่ี 5 แสดงว่า 1( ) { : ,{ } { }}
i iw n n n nx x H x x x x      ซ่ึงจะแบ่งเป็นข้ันตอนย่อยดังนี้ 

5.1 ต้องการแสดงว่า ( )p F S  โดยเริ่มจาก { }nx  มีขอบเขตและ 1H  เป็นปริภูมิฮิลเบิร์ตแบบสะท้อน จึงได้ว่า 
( )w nx   สมมุติให้ ( )w np x  แล้วจะมีลําดับย่อย { } { }

in nx x p  เนื่องจากสมการ (12) แล้วจะได้อีกว่า 
{ } { }

in nv v p  เม่ือ i   ดังน้ัน โดยบทต้ังท่ี 3.6 และ (14) จะได้ว่า ( )p F S  

5.2  ต้องการแสดงว่า ( , )p VI C B  โดยเริ่มจากพิจารณา ( )n C nu P I B u  ดังน้ี 
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 เนื่องจาก (11) จะได้ว่า ( ) 0n n n C n nu v u P I B u      และ 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

n C n n C n n C n n C n

n C n n n n

u P I B u u P I B u P I B u P I B u

u P I B u Bu

   

  

        

    
 

เพ ราะว่ า เงื่ อ น ไข  4.1.4 จะ ได้ ว่ า lim ( ) 0n C nn
u P I B u


    และ เนื่ อ งจ ากบทตั้ ง ท่ี  3.7, 

inx p  และ 

lim 0n nn
x u


   จะได้ว่า nu p  ดังน้ัน ( )Cp P I B p    จึงสรุปว่า ( , )p VI C B  

5.3 ต้องการแสดงว่า p  นั่นหมายความว่า ต้องพิสูจน์ 1( )p EP F  และ 2( )Ap EP F  โดยเริ่มจาก 

การพิจารณา 1 2*( ( ) )
n n

F F
n r r nu T I A I T A x     จะได้ว่า 

2*
1

1 1
( , ) , , ( ) ) 0, 

n

F
n n n n n r n

n n

F u y y u u x y u A I T A x y C
r r

              

 จากสมมุติฐาน 3.2.4 จึงสรุปได้ว่า  

2*
1

1 1
, , ( ) ) ( , ), 

i i i i n i ii

i i

F
n n n n r n n

n n

y u u x y u A I T A x F y u y C
r r

             

เนื่องจาก (8) จะได้ว่า 
inu p  และเพราะว่าเงื่อนไข  4.1.2, 3.4.2 และ (7) จึงได้ว่า 1( , ) 0, F y p y C    

ถ้ากําหนดให้ (1 ) , (0,1],ty ty t p C t y C        แล้ว จะได้  1( , ) 0tF y p   

จาก 3.4.1-3.4.4 ดังน้ัน    1 1 11 ( , ) (1 ) ( , ) ( , )0 , [ ]t t tt t tF y y t F y p t FF y yy y     และ  1( , ) 0tF y y   

เม่ือพิจารณาให้ 0t   และเน่ืองจาก 3.4.4 ซ่ึงหมายความคือ 1( , ) 0F p y   จึงสรุปได้ว่า 1( )p EP F  

เนื่องจาก 
inAx Ap  และ  (7)  จะได้ว่า  2

n ii

F
r nT Ax Ap  เม่ือ i   จึงนําไปสู่การได้อสมการดังต่อไปนี้ 

2 2 2
2

1
( , ) , 0, 

n i n i n i ii i i

i

F F F
r n r n r n n

n

F T Ax y y T Ax T Ax Ax y C
r

         

เนื่องจาก 2F  เป็นการส่งกึ่งต่อเนื่องบนอาร์กิวเมนต์ท่ี 1 และ 2

n ii

F
r nT Ax Ap  แล้ว 2 ( , ) 0, F Ap y y C     

ซ่ึงหมายความคือ 2( )Ap EP F  จึงสามารถสรุปได้ว่า p  ดังน้ัน p  
ขั้นตอนที่ 6 ต้องการแสดงว่า  ( )w nx  มีเพียงจุดเดียวเท่านั้น โดยการพิสูจน์นั้นต้องสมมุติให้ , ( )w np q x  และ 
{ },{ } { }

k mn n nx x x  ท่ีซ่ึง 
knx p , 

mnx q  เนื่องจาก (12) จะได้ว่า 
knv p , 

mnv q   ตามลําดับ  
โดยบทต้ังท่ี 3.6 และ (14)  จะได้ว่า , ( )p q F S   และเนื่องจากบทต้ังท่ี 3.4 จะได้ p q  ซ่ึงหมายความว่า ลําดับ 
{ }nx  ท่ีสร้างข้ึนตาม (1) จะลู่เข้าอย่างอ่อนไปสู่ค่า ( )w np x   โดยท่ีเซต ( )w nx  มีสมาชิกเพียงค่าเดียวเท่านั้น  
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รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

Teaching Styles That Develop of Mathematical Connection Skills 

 

นนท์ชัย ขุนวิเศษ1*  และสืบสกุล อยู่ยืนยง1 

 
1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดย่อ 
 

 การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยผ่านการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
ซ่ึงคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาอ่ืน ๆ ตลอดจนนําไปสู่การเชื่อมโยงในชีวิตจริงได้ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์จึงมีความสําคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงได้ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวคิดในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยเกิดจากการรวบรวมรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ มาสังเคราะห์หาความคล้ายคลึงและความสําเร็จร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ได้จริง 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  รูปแบบการเรียนการสอน  การเชื่อมโยงความรู้  คณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 

 Teaching today Focus on applying knowledge in real life by connection knowledge skills. Which 
mathematics is a subject concerned to other subjects and real life. Mathematical Connection is important 
for help students to apply knowledge in real life. This article is intended to present the concept of use 
“Teaching Styles That Develop of Mathematical Connection Skills”. This teaching styles created by collection 
of teaching styles has succeeded to developing the mathematical connection skills and synthesize to 
teaching styles.  
 
Keywords: mathematical connection skills, teaching styles, connection knowledge, mathematics 
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1. บทนํา 
 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนนําไปใช้ในชีวิตจริงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) แต่ในปัจจุบันหลักสูตรคณิตศาสตร์ท่ีใช้โดยทั่วไป

นั้นมีการจัดเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกันสอนในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยเนื้อหาใหม่ท่ีเรียนในชั้นสูงข้ึนจะเป็นเนื้อหาท่ีมีความลึก

มากกว่า จึงมีข้อเสียคือผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเดียวกันแยกเป็นส่วน ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กัน  
(อัมพร ม้าคนอง, 2557) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นว่าความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์มีความสําคัญกับการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น มองเห็นความสําคัญและคุณค่าของ

คณิตศาสตร์ ท่ีสามารถนําไปเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2554) และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

นําความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เรียนมา ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา รวมถึงใช้หลักการมาสร้างความสัมพันธ์ได้

อย่างเป็นเหตุเป็นผล (ครองทรัพย์ เป็งขวัญ, 2560) 
 ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์นั้นสามารถพัฒนาได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ประสบความสําเร็จใน

การนํารูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  
จิตรวรรณ เอกพันธ์ (2554), ภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุล (2554) และ ศุภลักษณ์ ครุฑคง (2554) 
 ในบทความนี้ผู้เขียนจึงสนใจท่ีจะศึกษาและเสนอแนวคิดในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 
2. ความหมายของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

  โพธิ์ทิพย์ วัชระสวัสด์ิ (2547) กล่าวว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ คน หรือแนวคิด โดยนําสิ่งต่าง ๆ เช่น ความรู้ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้น
ไปมาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน โดยผ่านกระบวนการทางปัญญา 
 อเนก พุทธิเดช (2548) กล่าวว่า การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีนําความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

ท่ีมีอยู่เดิม และประสบการณ์ท่ีมีมาผสมผสานหรือสัมพันธ์กัน ทําให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยแบ่งการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ออกเป็น การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิต

จริง 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) กล่าวว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนําความรู้ เนื้อหาสาระ และ
หลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทักษะ กระบวนการที่มีในเนื้อหา

คณิตศาสตร์ กับงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 
 อัมพร ม้าคนอง (2554) กล่าวว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถของผู้เรียน

ในการสัมพันธ์ความรู้หรือปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมากับความรู้ ปัญหา หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีตนเองพบ การเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิม ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
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 มะลิวัลย์ ทองอินทร์ (2555) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ว่าหมายถึง 
การนําความรู้ เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาสัมพันธ์กับความรู้หรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ

เรียนรู้เนื้อหาใหม่หรือช่วยในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีผู้สอนกําหนดข้ึน 
 จากความหมายของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามท่ีได้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า

ความหมายของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มา กับแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ใหม่หรือแก้ปัญหาท่ี

กําหนดให้ 
 
3. ความสําคัญของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

 กรมวิชาการ (2545) กล่ าวถึงความสํ าคัญของความสามารถในการเชื่ อมโยงความ รู้ทางคณิ ตศาสต ร์  
ว่า มีการนําความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เช่น การซื้อขาย การชั่ง การตวง การวัด 
การคํานวณระยะทางและเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง การวางแผนในการออมเงิน ไว้ใช้ช่วงบั้นปลายของชีวิต เป็นต้น 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไว้ว่า การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ทําให้การเรียนคณิตศาสตร์มีความหมายและน่าสนใจ มองเห็นถึง

ความสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ทําให้เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ลึกซ้ึงและมี

ความคงทนในการเรียนรู้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 อัมพร ม้าคนอง (2554) กล่าวถึงความสําคัญของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ว่า การ
เชื่อมโยงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย (Veriful earing) เนื่องจากการเชื่อมโยงจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ตลอดจนมองเห็นความสําคัญและคุณค่าของคณิตศาสตร์ในแง่ของการเป็นเคร่ืองมือท่ี

มีประโยชน์ท่ีสามารถนําไปใช้กับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ ทําให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีน่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาท่ีเรียนทฤษฎีบท 
กฎ สูตร นิยาม เพ่ือใช้ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป 
 จากการศึกษาความสําคัญของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า ความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เห็นความสําคัญของ

คณิตศาสตร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 
 
4. ลักษณะของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

 ดวงเดือน อ่อนน่วม (2547) กล่าวถึงลักษณะของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ว่า 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้หลายลักษณะดังนี้ 
 1. การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสูตร การหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม ต้อง
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมเร่ืองพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใน 2 ประเด็น คือ รูปสามเหลี่ยมเป็นคร่ึงหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนท่ี

ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือความกว้างคูณความยาว 
 2. การเชื่อมโยงระหว่างเร่ืองต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ เช่น การลบ เป็นการดําเนินการ ตรงข้ามของการบวก การคูณเป็น

การบวกซํ้า ๆ การคูณและการหารเป็นการดําเนินการตรงกันข้าม ร้อยละสัมพันธ์กับเศษส่วน เป็นต้น 
 3. การเชื่อมโยงแบบจําลองหลาย ๆ แบบ สู่ความคิดรวบยอดเดียวกัน เช่น การให้นักเรียน สร้างหน่วยการวัดท่ีไม่

เป็นมาตรฐานตามความต้องการของตนเองก็จะได้หน่วยท่ีไม่เป็นมาตรฐานหลาย ๆ ลักษณะ แต่ทุกหน่วยนําไปสู่ความคิดรวบยอด

เดียวกันว่าเปน็หน่วยวัดท่ีไม่เป็นมาตรฐาน 
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 4. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดคํานวณ เช่น การเรียนรู้เรื่องหน่วยการวัด เด็กต้องเกิดความคิดรวบยอด

ว่าจํานวนต่าง ๆ จะมาบวกลบกันได้ต้องมีหน่วยการวัดเดียวกัน ดังนั้น หากจํานวนเหล่านั้นมีหน่วยการวัดต่างกัน จึงต้องมีการ
เปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อน 
 5. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ การเรียน การสอนคณิตศาสตร์ โดย
การกําหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นวิถีทางหนึ่งท่ีสนับสนุนส่งเสริมการ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน การกําหนด

หน่วยการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กได้สาํรวจ ศึกษา สืบค้น กับเรื่องต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ ได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม ได้สร้างสิ่ง
ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ยังคง เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย หน่วยการเรียนรู้อาจเป็นหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เอง หรือ

เป็น หน่วยการเรียนรู้กลางท่ีคณิตศาสตร์เรียนรู้ร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ ก็ได้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไว้ ดังน้ี 
 1. การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการนําความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์

กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาอ่ืน ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เป็นการนําความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไป

สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาความรู้ของศาสตร์อ่ืน ๆ  
 อัมพร ม้าคนอง (2554) กล่าวว่า การเชื่อมโยงอาจทําได้หลากหลาย แต่ท่ีนิยมทําใน ห้องเรียนมี 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระองค์ ความรู้หรือกระบวนการ

ภายในคณิตศาสตร์ เช่น การเชื่อมโยงความรู้เรื่องเส้นจํานวน ระบบพิกัดฉาก คู่ลําดับ กราฟ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
 2. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน เป็นการเชื่อมโยงความรู้หรือ กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์อ่ืน ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น การเชื่อมโยงความรู้เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์กับนาโนเทคโนโลยี และการแบ่งตัวของ

แบคทีเรีย 
 3. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน เป็นการเชื่อมโยงความรู้หรือ กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน เช่น การใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบท ปีทาโกรัสอธิบายว่าการเดินทางลัดเป็นการเดินระยะทางท่ี

สั้นกว่าการเดินตามเส้นทางปกติ 
 จากการศึกษาลักษณะของความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มี 3 ลักษณะ คือ 1) การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2) การเชื่อมโยงระหว่าง

คณิตศาสตร์กับเนื้อหาสาระวิชาอ่ืน และ 3) การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน 
 
5. แนวทางการพัฒนาสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยง ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ว่า 
องค์ประกอบหลักท่ีส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน มีดังน้ี 
 1. มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเร่ืองนั้น 
 2. มีความรู้ในเนื้อหาท่ีจะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเราต้องการเป็น อย่างดี 
 3. มีทักษะในการมองเห็นความเก่ียวข้องเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ีมีในเนื้อหานั้นกับงานท่ี

เกี่ยวข้องด้วย 
 4. มีทักษะในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
หรือคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 5. มีความเข้าใจในการแปลความหมายของคําตอบท่ีหาได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ว่ามีความเป็นไปได้หรือ

สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นอย่างสมเหตุสมผล 
 กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ว่าในการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพ้ืนฐานในการ นําไปศึกษาต่อนั้นจําเป็น ต้องบูรณาการเนื้อหา 
ต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น การให้ความรู้ เร่ืองเซต และการให้คําจํากัดความหรือบทนิยามในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  
บทนิยามเรื่องฟังก์ชัน เป็นต้น 
 อัมพร ม้าคนอง (2554) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ว่า สิ่ง
สําคัญท่ีจะทําให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง คณิตศาสตร์ได้คือ ผู้เรียนต้องมีความรู้และมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องท่ีจะนําไปเชื่อมโยงได้เป็น อย่างดี มีประสบการณ์ในการมองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของส่ิงท่ีจะ

เชื่อมโยงและมีทักษะในการ เชื่อมโยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงจึงไม่ควรแยก 
เนื้อหาท่ีสัมพันธ์กันออกจากกันแต่ควรสอนร่วมกันไป เช่น สอนท้ังจํานวนและการดําเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต เพ่ือให้

ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกัน และสามารถ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ อันจะทําให้เข้าใจภาพรวมของ

คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ผู้สอนต้องตระหนักถึง ประเด็นนี้ และพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ โดยการนําเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กันมาสอนร่วมกัน รวมถึงการนําเนื้อหาเหล่านั้นไปใช้

กบัการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญก็คือผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานในเนื้อหาท่ีจะนําไปเชื่อมโยงเป็นอย่างดี  
 
6. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

 ศุภลักษณ์ (2554) ใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE และการเขียนบันทึกการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
 ภมรเมษย์ (2554) ใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นความเข้มข้น

ของมโนทัศน์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
 จิตรวรรณ (2554) ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงบริบทเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
 จากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ท้ัง 3 รูปแบบข้างต้น เม่ือ
นํามาเปรียบเทียบแต่กิจกรรมแต่ละขั้นตอนจะได้กิจกรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร ์

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โดยใช้วิธี IMPROVE และ 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ท่ีเน้นความเข้มข้นของมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงบริบท 

 ขั้นเตรียมความพร้อม  

ขั้นเตรียมความพร้อม 
ขั้นท่ี 1 ขั้นฝึกความรู้เดิมทาง

คณิตศาสตร์ (Practice) 
ขั้นเตรียมความพร้อม 
- การสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
(Relating - R)  

- การทํางานร่วมกัน (Cooperating - C) 
ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเข้าสู่ความรู้ใหม่ 
(Introducing new concept : I)  

ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของ

มโนทัศน์ (Decontextualization)  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โดยใช้วิธี IMPROVE และ 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ท่ีเน้นความเข้มข้นของมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงบริบท 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างและสรุปความรู้ใหม่ 
(Metacognitive questioning : M)  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปความหมายของมโนทัศน์ 
(Meaning)  

ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
- การสร้างความรู้จากประสบการณ์ 
(Experiencing - E) 

- การทํางานร่วมกัน (Cooperating - C) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นนํามโนทัศน์ไปใช้งานกบั

บริบทท่ีคุ้นเคย (Recontextualization)  

ขั้นฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติ 
- การประยุกต์ใช้(Applying - A)  
- การขยายความรู้สู่บริบทใหม่ 
(Transferring - T)  

- การทํางานร่วมกัน (Cooperating - C) 
ขั้นท่ี 3 ขั้นช่วยให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ 
(Practicing : P, Reviewing and 
reducing difficulties : R, Obtaining 
mastery : O)  

ขั้นท่ี 5 ขั้นฝึกนําความเข้าใจมโนทัศน์ไป

ใช้งานจริง (Realization)  

ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
- การขยายความรู้สู่บริบทใหม่ 
(Transferring - T)  

- การทํางานร่วมกัน (Cooperating - C) 
ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้และ

ปรับแก้ข้อผิดพลาด (Verification : V, 
Enrichment : E)  

  

ขั้นสรุป  ขั้นสรุปสิ่งเรียนรู้   
 

 จากตารางท่ี 1 จะสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ท้ัง 3 รูปแบบนั้นมีขั้นตอนร่วมกัน โดยผู้เขียนนํามาสังเคราะห์เป็นข้ันตอนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมท้ัง 3 
รูปแบบ ได้ เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 1) ขั้นตอนการนําเข้าสู่ความรู้ ครูนําเสนอปัญหา หรือแบบฝึกหัดท่ีใช้ความรู้เดิมท่ีมีความสัมพันธ์หรือความจําเป็น

กับความรู้ใหม่ ให้ผู้เรียนได้ทบทวน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคุ้นชิน และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ 
 2) ขั้นตอนการสร้างความรู้ ครูนําเสนอปัญหา บริบทใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้เดิมในข้ันท่ี 1 และให้นักเรียน

ร่วมกันสังเกต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพ่ือนํามาสร้างเป็นข้อสรุป หรือความรู้ใหม่ โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบและคอยชี้แนะ ซ่ึงใน
ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จะเน้นพัฒนาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านของการระบุความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นต้องในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 3) ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติความรู้ นักเรียนฝึกการนําความรู้ท่ีสรุปมาจากข้ันท่ี 2 ทดลองใช้กับบริบทหรือปัญหาท่ี

คุ้นเคย อาจเป็นในรูปแบบของการแก้ปัญหา สถานการณ์ หรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ซ่ึงในข้ันนี้จะเน้นการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านของการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ

แนวทางการแก้ปัญหา 
 4) ขั้นตอนการนําความรู้ไปใช้ นักเรียนฝึกการนําความรู้ท่ีสร้างขึ้นในข้ันท่ี 2 มาใช้กับบริบทหรือปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย รวมถึงปัญหาหรือบริบทในชีวิตจริง โดยการยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด หรือการแก้ปัญหา ซ่ึงในข้ันนี้
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จะเน้นการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีใกล้เคียง

กับปัญหาท่ีพบ 
 
7. บทสรุป 
 

 บทความวิชาการนี้ได้นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวอาจกลายเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถพัฒนา

ความสามารถในการเช่ือมโยงให้กับนักเรียน ซ่ึงความสามารถในการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งในทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีผู้เรียน

จําเป็นต้องมีภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผู้เขียนได้สรุปเป็นข้ันตอนไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการนําเข้าสู่ความรู้ 
2) ขั้นตอนการสร้างความรู้ 3) ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติความรู้ 4) ขั้นตอนการนําความรู้ไปใช้ 
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รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น รว่มกับปัญหาปลายเปิด 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

5E Instructional Model and Open-ended Problems to Enhance  
Mathematical Creativity 
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บทคัดย่อ  

 
บทความนี้นําเสนอรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิดเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์ โดยการนําเสนอรูปแบบการสอนสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยกิจกรรมมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมินผล และปัญหาปลายเปิด 
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีคําตอบและวิธีการในการหาคําตอบท่ีหลากหลาย การนํารูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นมาใช้ร่วมกับ
ปัญหาปลายเปิดจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ โดยวิธีการที่หลายหลาย ได้มีโอกาสนําเสนอแนวคิดของตนเอง ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน อภิปราย กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและครู  
 
คําสาํคัญ: รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ปัญหาปลายเปิด  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 

This paper presented 5E instructional model and open-ended problems to enhance Mathematical 
creativity. There were 5 stages presented 5E instructional model, which they were 1) Engagement 2) Exploration 
3) Explanation 4) Elaboration 5) Evaluation.  Open-ended problem is a problem that has several or many 
correct answers, and several ways to the correct answers. 5E instructional model and open-ended problems 
will encourage learners to create knowledge, by many methods, present their own ideas, exchange 
discussions with classmates and teachers. 

 
Keywords: 5E instructional model, open-ended problems, mathematical creativity 
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1. บทนํา  
 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความทักษะท่ีสําคัญของมนุษย์  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจําเป็นในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศชาติ ดังท่ีเห็นจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศท่ีดึงเอา

ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศมาใช้ประโยชน์ มีประชาชนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ประชาชนกล้าคิด ใช้จินตนาการ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์เอ้ืออํานวยความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการณ์ (อารี พันธ์มณี, 
2557: 2) ท้ังนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นหนึ่งในทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
เนื่องจากเป็นความสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560: 1) นอกจากน้ันความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นหนึ่งในทักษะในการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะท่ีสําคัญ และหลายฝ่ายให้ความสําคัญในการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะน้ี

กับผู้เรียน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้เขียนจึงสนใจและศึกษาการสอนท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พบว่ารูปแบบการสอนวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญนํารูปแบบดังกล่าวไปใช้และ

ประสบความสําเร็จได้แก่ พวงทิพย์ แซ่พัว (2556) รุ่งนภา นรมาตย์ (2556) วราภรณ์ บุญภา (2556) สุนทรี ม่ันวาจา (2555) 
และปัทติยา หวังอาลี (2555) นอกจากนั้นผู้เขียนยังพบว่าการใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-Ended Problem) นั้นสามารถ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้เช่นกัน (จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้, 2558; สาลีนี เรืองจุ้ย, 2554)  
ในบทความนี้ผู้เขียนจึงนําเสนอแนวคิดในการใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับคําถามปลายเปิด 

เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร ์

 

2. ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 

 ความคิดสร้างสรรค์ นั้นเป็นกระบวนการคิดท่ีต้องใช้ความรู้พ้ืนฐาน  วิจารณญาณและจินตนาการ  ซ่ึงการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ จะทําให้มีแนวการคิดท่ีหลากหลาย มีการคิดท่ีเป็นกระบวนการ อันจะนําไปสู่การคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ท่ีเป็น

ประโยชน์ มีคุณค่า อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยท่ีกระตือรือร้น อยากค้นคว้า ทดลองและสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560: 81) นอกจากน้ียังมีนักวิจัยได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้อีก

ดังน้ี 
 พัทธยากร บุสสยา (2559: 53 ) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิด การ

แก้ปัญหาท่ีมีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม คิดได้หลากหลายแง่มุม หลายทิศทาง โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ 
จนทําให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 

 ละมัย แก้วสวรรค์ (2558: 38) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ีจะ

นําไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงมีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยใช้สถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน

แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
 จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้ (2558: 39) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี

การคิดท่ีหลายหลาย แตกต่างไปจากเดิมและแตกต่างกับบุคคลอ่ืน มีความริเริ่ม แปลกใหม่นําไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ 
 สาลีนี เรืองจุ้ย (2554: 39) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ได้กว้างไกลและแปลกใหม่ โดยดูจากความสามารถในด้านต่างๆ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ีหลากหลาย 

แปลกใหม่ และแตกต่าง โดยนําการคิดเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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3. องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 

 ความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก 4 องค์ประกอบได้แก่ (Guilford, 1967 อ้างถึงใน ทวีป อภิสิทธ์ิ 2559: 13-15)  
 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรือความคิด

ง่าย ๆ ความคิดริเร่ิมเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อาจเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาดัดแปลงและ

ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ 
 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ลักษณะการคิดท่ีสามารถหาคําตอบได้รวดเร็ว มากกว่า สามารถหา

คําตอบได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพ 
 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ลักษณะของการคิดท่ีสามารถคิดหาคําตอบได้หลายหลายวิธีและ

หลากหลายทิศทาง 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ลักษณะของการคิดในรายละเอียดตกแต่ง ขยายความคิดให้

สมบูรณ์มากขึ้น ความคิดละเอียดลออนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และความสามารถในการสังเกตของแต่บุคคลด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็น

ถึงการใส่ใจในรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ 
 

4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 

 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะช่วยสนับให้ผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีนักวิจัย

และนักการศึกษาได้ให้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทอแรนซ์ (Gowan, Demos & Torrance, 1967 อ้างถึงใน ชุติมา วงษ์พระลับ 2553) นักจิตวิทยาและนักการศึกษา

ชาวอเมริกันเป็นผู้ท่ีสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนไว้อย่างกว้างขวางลึกซ้ึงได้เสนอหลักในการ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายประการ ซ่ึงเขาเน้นตัวครูกับผู้เรียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ี 
  1. การส่งเสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจต่อคําถาม และคําถามท่ีแปลกๆ ของเด็ก และเขายังเน้นว่าพ่อแม่หรือครู

ไม่ควรมุ่งท่ีคําตอบท่ีถูกแต่เพียงอย่างเดียวเพราะในการแก้ปัญหาแม้เด็กจะใช้วิธเีดา เสี่ยงบ้างก็ควรจะยอม แต่ควรจะกระตุ้นให้
เด็กได้วิเคราะห์ ค้นหาเพ่ือพิสูจน์การเดาโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง 

  2. การตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เม่ือเด็กแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้
จะเป็นความคิดท่ียังไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้ใหญ่ก็อย่าเพ่ิงตัดสินและลิดรอนความคิดนั้น ผู้ใหญ่ควรรับฟังไว้ก่อน 

  3. ผู้ใหญ่ควรกระตือรือร้นต่อคําถามท่ีแปลกๆของเด็กด้วยการตอบคําถามอย่างมีชีวิตชีวาหรือชี้แนะให้เด็กหา

คําตอบจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
 4. แสดงเน้นให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่าและนํา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
 5. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและยกย่อง

เด็กท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ลดการอธิบายและบรรยายลงบ้าง แต่เพ่ิมการให้ผู้เรียนมี

ส่วนริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากข้ึน 
  6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้วิธีขู่ด้วยคะแนน หรือการสอบ การ

ตรวจสอบ เป็นต้น 
  7. พึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
  8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเม่ือเด็กมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่าจะเห็นได้ว่า 

ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560: 45) กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 

ดังต่อไปนี้ 
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 6. ใช้คําถามท่ีส่งเสริมการคิดระดับสูง 
 7. ใช้วิธีการวัดผลท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม 
 ทวีป อภิสิทธ์ิ (2559: 19-20) กล่าวถึงหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไว้ว่าเป็นการยอมรับความสามารถของ

บุคคล โดยไม่สกัดและตําหนิความคิดริเริ่มท่ีแปลกใหม่ ไม่กําหนดรูปแบบของความคิดให้ทุกคนแสดงออกในแบบเดียวกัน ชื่อ
ชมคนท่ีมีผลงานและความคิดท่ีแปลกใหม่ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักถาม โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ

แหล่งของคําตอบ ชี้ชวนให้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ  
 พัทธยากร บุสสยา (2559: 58 ) กล่าวว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถทําได้ โดยการจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียน กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์นั้นต้อง

ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
 จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้ (2558: 42) กล่าวว่า แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนจะต้องสร้าง

โอกาส กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน ไม่จํากัดความคิดของผู้เรียน เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

5. รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 
 

 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ฝึกการคิด การสังเกต ถาม-ตอบ สื่อสาร เชื่อมโยง นําเสนอ วิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงครูนั้นชี้แนะ ให้คําปรึกษา 
เป็นกําลังใจ คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยกิจกรรมมี 5 
ขั้นตอนดังน้ี (ชูศิลป์ อัตชูและคณะ, 2550; 56-57) 

 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึก

อยากรู้ อยากเห็น สงสัย ทําให้เกิดประเด็นในการเรียนท่ีผู้เรียนจะต้องสํารวจต่อไปด้วยตนเอง 
 2. ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) ในข้ันตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรวมกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ โดยการ

วางแผนการสํารวจ ลงมือตรวจสอบประเด็นปัญหา โดยครูคอยกระตุ้น ส่งเสริม ให้คําปรึกษาชี้แนะ และอํานวยความสะดวกให้
แก้ผู้เรียน 

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ในข้ันตอนนี้จะให้ผู้เรียนท้ังชั้นเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่าน
การนําเสนอองค์ความรู้จากข้ันสํารวจและค้นหา โดยการวิเคราะห์ อธิบายและเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถโต้แย้งในองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีหลักการ ทฤษฏี องค์ความรู้เดิมรองรับ 
แล้วสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ในข้ันตอนน้ีจะให้ผู้เรียนได้เพ่ิมเติม เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ให้กว้างขวาง มีความ
สมบูรณ์ โดยการอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ นําไปสู่การเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเร่ืองอ่ืน หรือในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ันผู้เรียนอาจมีข้อสงสัยก็สามารถนําความ

สงสัยดังกล่าวไปสู่การสํารวจตรวจสอบใหม่ตามท่ีสนใจ 
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 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ในข้ันตอนนี้ให้ผู้เรียนประเมินกระบวนการและผลของการสํารวจตรวจสอบองค์

ความรู้ใหม่ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน โดยผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน

และกันในเชิงเปรียบเทียบจุดดีหรือจุดด้อย เพ่ือปรับปรุง หรือทบทวนใหม่  
 

6. ปัญหาปลายเปิด 
 

 การแก้ปัญหา เป็นการบวนการท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง ผ่านการฝึกฝน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้

ใหม่ มีแนวทางในการคิดท่ีหลากหลาย ประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการได้อย่างเหมาะสม การแก้ปัญหาน้ันยังเป็นทักษะท่ีเป็น

พ้ืนฐานสามารถนําไปใช้ในชีวิตปะจําวันได้ ในการส่งเสริมผู้เรียนควรใช้สถานการณ์ ปัญหาท่ีช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560: 44) ปัญหาปลายเปิดเป็นอีกหนึ่งปัญหาท่ีน่าสนใจ โดยมีนักวิจัยได้
กล่าวถึงปัญหาปลายเปิดเอาไว้ดังน้ี 

 ปานจิต รัตนพล (2547: 26) กล่าวว่าปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาท่ีมีคําตอบมากกว่าหนึ่งคําตอบและสามารถมี

วิธีการในการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการหาคําตอบด้วนตนเอง พร้อมท้ังสามารถ

อธิบายที่มาของคําตอบได้  
สาลีนี เรืองจุ้ย (2554: 9) กล่าวว่าปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาท่ีมีเปิดกว้างในการหาคําตอบ มีวิธีการในการหา

คําตอบท่ีหลากหลาย และสามารถมีคําตอบท่ีถูกต้องท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2557: 18) กล่าวว่าปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาท่ีเปิดกว้างในการใช้วิธีหรือการแสดง

คําตอบท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการตัดสอนใจของผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นปัญหาท่ีกระตุ้นความสนใจ และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 จิญาดา อุดมเลิศปรีชา (2557: 13) กล่าวว่าปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเปิดกว้างในการหา

คําตอบ ซ่ึงมีคําตอบและวิธีการในการหาคําตอบได้หลายวิธี 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาท่ีมีคําตอบและวิธีการในการหาคําตอบท่ี

หลากหลาย ซ่ึงผู้เรียนเลือกวิธีและหาคําตอบด้วยตนเอง 
 

7. บทสรุป  
 

 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิด ผู้เขียนได้สังเคราะห์ออกมาดังแผนภาพต่อไปนี้
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิด 
  

รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นรูปแบบการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นําเสนอแนวคิด วิธีการผ่านการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบกับการใช้ร่วมกับ

ปัญหาปลายเปิด ซ่ึงมีลักษณะเป็นปัญหาท่ีมีแนวทางการแก้ปัญหาและคําตอบของปัญหาท่ีหลากหลาย การนํารูปแบบการ

สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นมาใช้ร่วมกับปัญหาปลายปลายจึงจะย่ิงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ โดยวิธีการที่

หลายหลาย ได้มีโอกาสนําเสนอแนวคิดของตนเอง ร่วมกันแลกเปลี่ยน อภิปราย กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและครู ซ่ึงเป็นอีก

แนวทางหนึ่งท่ีผู้เขียนได้เสนอไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 

รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู ้5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิด 
 

 

 
รูปแบบการสอนวัฏจักร 
การเรียนรู้ 5 ขั้นคือ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
2. ขั้นสํารวจและค้นหา 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
4. ขั้นขยายความรู้ 
5. ขั้นประเมินผล 

 
ปัญหาปลายเปิด หมายถึง 
ปัญหาท่ีมีคําตอบและวิธีการ

ในการหาคําตอบท่ีหลากหลาย 
ซ่ึ งผู้ เ รี ยน เลื อก วิธี แ ละห า

คําตอบด้วยตนเอง 

1.ขั้นสร้างความสนใจผู้สอนใช้ปญัหาปลายเปิด ในการกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดประเด็นในการเรียนรู้ 

2. ขั้นสํารวจและค้นหาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรวมกลุ่มในการสร้างองค์

ความรู้ โดยการวางแผนการสํารวจ ค้นหา ลงมือตรวจสอบปัญหา
ปลายเปิดท่ีครูมอบให้ ให้ได้มาซ่ึงคําตอบหรือวิธีการในการแก้ปัญหา

มากท่ีสุด โดยครูคอยกระตุ้น ส่งเสริม ให้คําปรึกษาชี้แนะ และอํานวย

ความสะดวกให้แกผู้้เรียน 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปให้ผู้เรียนท้ังชั้นเรียนร่วมกันสร้างองค์

ความรู้ใหม่ โดยแต่ละกลุ่มนําเสนอคําตอบและวิธีการท่ีได้จากปัญหา
ปลายเปิด โดยการวิเคราะห์ อธิบายและเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย

ซักถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แล้วสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

4. ขั้นขยายความรู้ให้ผู้ เรียนได้เพ่ิมเติม ความรู้ท่ีได้จากปัญหา
ปลายเปิด ท่ีผ่านข้ันอธิบายและลงข้อสรุปให้กว้างขวาง มีความ

สมบู รณ์ ท่ีสุดโดยการอธิบาย  ยกตัวอย่างประกอบ  อภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

5. ข้ันประเมินผลให้ผู้เรียนประเมินผลของคําตอบและวิธีการได้จาก

ปัญหาปลายเปิดของตนเองและเพือ่นในชัน้เรียนที่ โดยผ่านการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน
และกันในเชิงเปรียบเทียบจุดดีหรือจุดด้อย เพื่อปรับปรุงให้ดีสุดและ

นําไปสู ่

 
ความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ 
1.ความคิดริเริ่ม 
2. ความคิดคล่องแคล่ว 
3. ความคิดยืดหยุ่น 
4. ความคิดละเอียดลออ 
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 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สาํหรับพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบตดิตั้งบนหลังคา 

Mathematical Model for Forecasting Electricity Production of  
Solar Rooftop Systems 
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บทคัดย่อ  
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วสร้างแบบจําลองสําหรับ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้า จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ข้อมูลจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดต้ังบนหลังคาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้ามีอยู่สองปัจจัย คือ อุณหภูมิ และความเข้มแสง โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความเข้มแสงกับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้มีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทางบวก มีค่าเท่ากับ 0.9506 
และ 0.9972 ตามลําดับ และความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับความเข้มแสงก็มีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทางบวกมีค่าเท่ากับ 
0.9482 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันมาก จึงได้เลือกความเข้มแสงมาทําการพยากรณ์ ด้วยการสร้างแบบจําลองสําหรับพยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้แบบจําลองสโตแคสติกมาพยากรณ์ความเข้มแสงต่อวันและนําความเข้มแสงท่ีพยากรณ์
ได้มาแทนในแบบจําลองที่สร้างข้ึนมาจากสมการถดถอย ก็จะพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อหนึ่งวัน และเมื่อทําการ
ทดสอบแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการหาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ พบว่า มีค่าคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์ไม่เกิน 0.03 ถือได้ว่ามีความแม่นยําเป็นอย่างมาก 
 
คําสําคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์  ทดสอบสหสัมพันธ์  การพยากรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้า  แบบจําลองการใช้เลขสุ่ม 
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Abstract 
 
 The aim of this research is to identify the factors that affect the production of electricity from 
solar rooftop. Then create models for forecasting electricity. The factors that affect the production of 
electricity from solar rooftop, using data from the solar cells installed on the roof of the factors that 
affect the production of electricity, there are two factors, namely temperature and light intensity. The 
correlation of temperature and light intensity on the amount of electricity produced have a relationship 
that is positive is equal to 0.9506 and 0.9972 respectively, and the relationship of temperature and light 
intensity, it has a relationship as possible. The positive is equal to 0.9482, which correlates very well. We 
have chosen to make the light intensity forecasts by creating a model for forecasting electricity from 
solar rooftop used to model the stochastic to predict the intensity of light per day and light intensity 
forecast has been represented in the model built from the regression equation. It is forecast that the 
volume of electricity produced per day. The test model predictions electricity from solar by finding the 
relative error was found that the relative error is not more than 0.03 are considered to be accurate as 
well. 
 
Keywords: photovoltaic cell, correlation, electricity forecasting, stochastic model 
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1. บทนํา  
 

จากสภาวะวิกฤตทางด้านพลังงานของโลกทําให้นักวิจัยสนใจเก่ียวกับการพัฒนาพลังงานท่ีจะนํามาใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ซ่ึงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใช้แล้วเกิดข้ึนใหม่ได้

ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานท่ีสะอาด และเป็นพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง จากสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมี

แนวโน้มสูงข้ึนทุกปี โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ.2553 เพ่ิมข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 9.6 การใช้งานในสาขาบ้านและที่อยู่

อาศัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 ส่วนสาขาธุรกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 ดังนั้นแนวทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการติดต้ังใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็นจํานวนมากท้ังแบบติดต้ังบนพ้ืนดิน

และแบบติดต้ังบนหลังคา และรัฐบาลยังมีนโยบายให้การสนับสนุนพร้อมท้ังยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความ

น่าเชื่อถือสูงขึ้น แต่มีข้อจํากัดของเซลล์แสงอาทิตย์คือ กําลังไฟฟ้าท่ีได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีความไม่แน่นอน 
เนื่องมาจากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณน้ําฝน 
ความกดอากาศ จึงต้องมีการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าท่ีได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือให้เกิดความแน่นอนในการใช้งาน (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 

แบบจําลองสโตแคสติก (stochastic model) เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวิจัยสภาพภูมิอากาศร่วมสมัยและมีการใช้

กันอย่างแพร่หลายในแบบจําลองการพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศ มักถูกใช้เป็นพารามิเตอร์ เช่นเดียวกับการแสดงความ

แปรผันของแบบจําลองการวัดปริมาณท่ีมีความไม่แน่นอนแต่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลใน (L.E., J., Berner Judith, Williams Paul 
D., & Lucarini, 2015)  แบบจําลองถูกใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมของฝนรายวัน (Krittaporn Teepprapunnee, 2002)
และยังใช้จําลองขบวนการภูมิอากาศ อีกด้วย (ศุภมิต น้อยคําสิน, 2546) ซ่ึงปัจจัยภูมิอากาศเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีสงผลต่อการ

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ดังนั้นการศึกษาการสร้างแบบจําลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา โดยการ

ใช้แบบจําลองสโตแคสติกในการพยากรณ์ค่าความเข้มแสงซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนําค่าไปแทนสมการถดถอยทําให้ได้ค่า

การพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อหนึ่งวัน จากนั้นก็จะพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อหนึ่งวัน และทําการทดสอบ

แบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการวาง

แผนการใช้และจัดสรรหาพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกันในแต่ละวันได้ และช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดภาวะโลกร้อน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลผลกระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
2.2 สร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์โดยใช้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
 

3. เครื่องมือและวิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1 แบบจําลองสโตแคสติก 
เป็นเครื่องมือในการประมาณค่าจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ภายใต้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมา

ก่อน นั่นคือการสุ่มคําตอบภายใต้โอกาสของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดโดยผลของการสุ่มจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

อดีต และยอมให้มีการณ์เปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขเวลา   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 117



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 127 

โดยให้ X  มีการแจกแจงแบบแยกส่วนที่กําหนดให้ดังน้ี  
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และสร้างฟังก์ชันการแปลง f  ในการจําลองตัวแปรสุ่ม X  ในกรณีนี้ได้ดังน้ี  

 
 
 

 
 
 
  

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลคือ ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลความเข้มแสง และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ในราย 30 วินาที ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 18.30 น. เป็นจํานวน 1441 ข้อมูล เนื่องจากการตัดระยะเวลาในช่วงกลางคืนท่ีไม่

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลในช่วงฤดูหนาวปี 2559 และ 2560 โดยข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยในราย 30 วินาที และ
ผลรวมของค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อมูล 
 

 3.3 การพัฒนาแบบจําลอง 
  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบสโตแคสติกเป็นวิธีท่ีถูกใช้เพราะสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงตามธรรมชาติท่ี

สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยแบบจําลองถูกสร้างข้ึนจากข้อมูลปี 2559 และให้ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลท่ี

ใช้ทดสอบ โดยมีรายละเอียดตามข้ันตอนดังน้ี  
  1) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้า 
   1.1) วิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาของปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้า คือ อุณหภูมิ และความเข้มแสง 
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   1.2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยหาความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มแสงกับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ และข้อมูลอุณหภูมิกับข้อมูลความเข้มแสง 
  2) สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
   2.1) แบบจําลองพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ฟังก์ชันการถดถอยเชิงเส้น

อย่างง่าย 
   2.2) แบบจําลองสโตแคสติกในการพยากรณ์ค่าความเข้มแสง 
 

 3.4 ทดสอบแบบจําลอง 
   4.1) ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบจําลองโดยทดลองผลของค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าต่อวันท่ีทําการ

คํานวน 30 ครั้ง, 60 ครั้ง, 90 ครั้ง, 500 ครั้ง และ 1000 ครั้ง 
   4.2) ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองของพารามิเตอร์ความเข้มแสง โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อน

สัมพัทธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยผลรวมของความเข้มแสงท่ีได้จากการพยากรณ์โดยแบบจําลองสโตแคสติกกับผลรวมของค่าเฉล่ียข้อมูล

ความเข้มแสงจริงปี 2559 และใช้ข้อมูลทดสอบปี 2560 เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ 
   4.3) หาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยผลรวมของแบบจําลองไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์

แสงอาทิตย์กับผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลจริงปี 2559 และ 2560 แล้วหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 4.1 ค่าสถิติพรรณนาของข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มแสง 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของค่าเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มแสงปี 2559 

 ค่าเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิปี 2559 ค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสงปี 2559 

ค่าเฉลี่ย 37.9166 481.3401 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.6250 270.6904 

ค่าตํ่าสุด 15.9000 1.4132 

ค่าสูงสุด 51.5669  821.7769 

ผลรวม 54637.7545 693611.0848 

จํานวน 1441.0000  1441.0000 

ระดับความเชื่อม่ัน )95.0%(  0.6007  13.9880 
 

 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
 4.2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มแสงกับข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ โดยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 2 และตารางที่ 3 จะเห็นได้ชัดว่าท้ังสองปัจจัยมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าใน

ฤดูหนาวท่ีเป็นไปในทางบวก จึงนํามาสู่การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอุณหภูมิกับความเข้มแสง 
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ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของข้อมูลอุณหภูมิกับข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

  ค่าเฉลี่ยอุณหูมิปี 2559 ค่าเฉลี่ยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ปี 2560 

ค่าเฉลี่ยอุณหูมิ 2559 1.0000 0.9506 

ค่าเฉลี่ยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ปี 2560 0.9506 1.0000 

 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของข้อมูลความเข้มแสงกับข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

  
ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงปี 

2559 ค่าเฉลี่ยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ปี 2559 

ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงปี 2559 1.0000 0.9972 

ค่าเฉลี่ยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ปี 2560 0.9972 1.0000 

   
  4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอุณหภูมิกับข้อมูลความเข้มแสง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า 
อุณหภูมิในฤดูหนาวกับความเข้มแสงในฤดูหนาวมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทางบวกมีค่าเท่ากับ 0.9482 ซ่ึงสองปัจจัยนี้มี

ความสัมพันธ์กันมากจึงไม่สามารถนํามาสร้างการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณได้ จึงเลือกข้อมูลความเข้มแสงท่ีมีความสัมพันธ์ท่ี

เป็นไปในทางบวกมากกว่ามาใช้สร้างแบบจําลองพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของข้อมูลอุณหภูมิกับข้อมูลความเข้มแสง 

  ค่าเฉลี่ยอุณหูมิในฤดูหนาวปี 2559 ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงปี 2559 

ค่าเฉลี่ยอุณหูมิปี 2559 1.0000 0.9482 

ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงปี 2559 0.9482 1.0000 

  
 4.3  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ 
 4.3.1 แบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติต้ังบนหลังคา 
 ใช้ค่าเฉล่ียข้อมูลความเข้มแสงกับค่าเฉลี่ยข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้นํามาสร้างแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยฟังก์ชันการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้สมการออกมา คือ ˆ 0.0251 1.1779i iy x   และได้ค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับ 0.9944 ซ่ึงเป็นความแม่นยําเป็นอย่างมาก 
 4.3.2 แบบจําลองสโตแคสติกในการพยากรณ์ค่าความเข้มแสง 
 หาช่วงความถ่ีของข้อมูล เพ่ือหาช่วงการกระจายของค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสง โดยเริ่มจากการหาค่าตํ่าสุด และ
ค่าสูงสุด ของค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสงจะได้ค่าเท่ากับ 1.4132 และ 821.7769 ตามลําดับ จากน้ันกําหนดช่วงการกระจาย

ของข้อมูลเป็นช่วง 1, ช่วง 5, ช่วง 10, ช่วง 50 และ ช่วง 100 แล้วหาการกระจายของค่าเฉล่ียข้อมูลความเข้มแสงในแต่ละช่วง 
แบบจําลองสโตแคสติกในการพยากรณ์ค่าความเข้มแสงของแต่ละช่วง โดยเร่ิมจากการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน ( )p , ผลรวมความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เกิดขึ้น ( )q  และสุ่มโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แล้วแปลงค่าโดย

แบบจําลองสโตแคสติกจาก  
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เปรียบเทียบช่วงการกระจายของผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสงในฤดูหนาวท่ีได้จากแบบจําลองสโตแคสติก

กับผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสงจริง พบว่าช่วงท่ีให้ค่าใกล้เคียงกับผลรวมของค่าเฉลี่ยความเข้มแสงจริงมากท่ีสุด คือ 
ช่วง 1 จึงใช้ช่วงนี้ในการพยากรณ์ความเข้มแสง และจะได้กราฟการกระจายข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มแสง ดังตารางท่ี 5 และ

ภาพท่ี 3 และนําแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จากสมการ ˆ 0.0251 1.1779i iy x   แทน ix  
เป็นความเข้มแสงในฤดูหนาวท่ีพยากรณ์ได้จากแบบจําลองสโตแคสติกในช่วงการกระของข้อมูล ช่วง 1 และได้สมาการ

พยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในฤดูหนาวต่อวันคือ 
1441
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ภาพท่ี 1 การทํางานของแบบจาํลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยฟังก์ชันการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

เลขสุ่มปริมาณความเข้มแสงในรอบท่ี i   ix  

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในฤดูหนาวรอบท่ี i   iy  

ˆ 0.0251 1.1779i iy x   

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในฤดูหนาวต่อวัน 
1441
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบช่วงการกระจายของข้อมูลความเข้มแสง 

ช่วง ผลรวมความเข้มแสง 
แบบจําลองสโตแคสติก ความเข้มแสงในฤดูหนาว 

1 699332  
 

693611.0848 
 
 

5 700145 
 10 709030 
 50 730000 

 100 769500 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การกระจายของข้อมูลความเข้มแสงในช่วง 1 
 
 4.4  ผลการทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ทําการทดสอบแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทดสอบ 30 คร้ัง, 60 คร้ัง, 
90 ครั้ง, 500 คร้ัง และ 1000 คร้ังพบว่า แบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีนํามาทดสอบตามจํานวน

ครั้งท่ีกําหนดนั้นมีค่าใกล้เคียงกับผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลจริง ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ทดสอบแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในฤดูหนาวตามท่ีกําหนด 

ครั้ง ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในฤดูหนาว 
30 15500.6720 
60 15728.8856 

 90 15752.1103 
 500 15653.7807 
1000 15652.4718 
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 ขั้นตอนท่ี 2 หาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์  
 1. หาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยผลรวมของความเข้มแสงท่ีได้จากการพยากรณ์โดยแบบจําลองส

โตแคสติกกับกับผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มแสงจริงปี 2559-2560 พบว่า ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ท่ีได้ไม่เกิน 
0.07 ซ่ึงความเข้มแสงท่ีพยากรณ์ได้จากแบบจําลองสโตแคสติกถือได้ว่ามีความแม่นยํามาก 
  
ตารางท่ี 7 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ของความเข้มแสง 

Terms Stochastic ปี 2559 Error ป ี2559 ป ี2560 Error ป ี2560 
30 694522.5333  

 
693611.0848  

 
 

0.0013  
 

655094.1356 
 
 

0.0602 

60 694804.2500 0.0017 0.0606 

90 694388.3778 0.0011 0.0600 

500 694992.8800 0.0020 0.0609 
1000 695193.1660 0.0023 0.0612 

 
 2. หาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยผลรวมของแบบจําลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์กับผลรวมของค่าเฉลี่ยข้อมูลจริงปี 2559-2560 พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ท่ีได้ไม่เกิน 0.03 ดังนั้น
แบบจําลองพยากรณ์ถือว่ามีความแม่นยํามาก 
 
ตารางท่ี 8 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

Terms Model ป ี2559 Error ป ี2559 ป ี2560 Error ป ี2560 
30 15656.2640  

 
15687.7912 

 
 

0.0020  
 

15289.6389 
 
 

0.0240 

60 15705.0839 0.0011 0.0272 

90 15724.9703 0.0024 0.0285 

500 15730.1982 0.0027 0.0288 
1000 15714.9775 0.0017 0.0278 

 
5. อภิปรายผล  
 

 จากผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้านั้นความเข้มแสงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิต

ไฟฟ้าโดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเกศินี และคณะ (2558) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยมี

องค์ประกอบเป็นค่าอุณหภูมิ ความเข้มแสง เพ่ือนําค่าท่ีได้มาหาประสิทธิภาพรวมท้ังระบบในการผลิตกระแสไฟฟ้า งานวิจัยนี้

ได้นําค่าอุณหภูมิ และความเข้มแสงมาเป็นปัจจัยในการศึกษาคร้ังนี้ โดยท้ังสองปัจจัยมีผลต่อการผลิตไฟฟ้า และมี

ความสัมพันธ์กันมากจึงไม่สามารถนํามาสร้างการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณได้ จึงได้ความเข้มแสงท่ีมีวามสัมพันธ์ท่ีเป็นไปใน

ทางบวกมากท่ีสุดและเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด ทางผู้วิจัยจึงได้นําข้อมูลความเข้มแสงมาทําการพยากรณ์และสร้างแบบจําลอง

สําหรับพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าในฤดูหนาว จากแบบจําลองสําหรับพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าในฤดูหนาวท่ีสร้างด้วยฟังก์ชันการ

ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายท่ีให้ค่าพยากรณ์ท่ีแม่นยํามาก สามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิดได้ในหนึ่งวันได้จริง 
แต่ในงานวิจัยก่อนหน้างานมักจะใช้ฟังก์ชันการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงในงานวิจัยอาจจะไม่ได้หาความสัมพันธ์ของปัจจัยว่ามีมาก

น้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้เลือกทําแบบจําลองโดยการใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นอย่างง่าย และแบบจําลองสโตแคสติก 
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เนื่องจากปัจจัยท่ีได้ศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทางบวกมาก จึงเลือกปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปในทางบวกมาก

ท่ีสุดเพ่ือท่ีจะได้ตัวแบบท่ีแม่นยํา และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ์น้อยท่ีสุด 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบรุีรัมย ์

A Comparative Effectiveness of Forecasting Methods of Complicated Kidney 
Disease in Patients with Type II Diabetes Case Study: Hospital in Buriram Province 

 

ทองสา บุตรงาม1*  และบุญญสิทธ์ิ วรจันทร1์ 
 

1ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์
การถดถอยลอจิสติก และต้นไม้ตัดสินใจ โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จํานวน 320 ราย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 31 กันยายน พ.ศ.2560 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี โดยใช้ค่าความถูกต้องและค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) ผลการวิจัย
พบว่า วิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดคือ การวิเคราะห์
การถดถอยลอจิสติก ซ่ึงให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุด และค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  
 
คาํสําคัญ: ภาวะแทรกซ้อนทางไต  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  การวิเคราะห์จําแนกประเภท  การวิเคราะห์ถดการถอยลอจิสติก 

ต้นไม้ตัดสินใจ 
 

Abstract 
 

This research aims to compare the effectiveness of forecasting methods for complications kidney 
in patients with diabetes type II : A case study in hospital, Buriram province. Analyze by using classification 
analysis, logistic regression analysis and decision trees. By sampling, 320 simple random sampling. The 
data were collected using secondary data from 1st October 2016 – 31st September 2017. The comparison of 
efficiency of three forecasting methods by using the accuracy measurement and the root mean square 
error (RMSE). The research results showed that the most effective method for forecasting complications 
kidney of patients type II diabetic is logistic regression, provides the most accurate value and the root 
mean square error with the last. 
 
Keywords:  complications kidney, type ii diabetes, classification analysis, logistic regression analysis,      

decision tree 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเร้ือรังท่ีบั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้ม

อัตราการเกิดโรคเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  จากรายงานของสหพันธ์เบาหวานโลกปี พ.ศ.2558 พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ัวโลก

จํานวน 415 ล้านคน ณ ปีปัจจุบันสามารถพบผู้เป็นโรคเบาหวาน 1 คนจากจํานวนผู้ใหญ่ 11 คน และทํานายว่า อีก 25 ปี

ข้างหน้าจะพบผู้เป็นโรคนี้เพ่ิมข้ึนเป็น 1 คนจาก 10 คน และท่ัวโลกจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจากจํานวน 415 ล้านคน เป็น 642 
ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 สําหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานจํานวน 670,664 คน คิดเป็นอัตรา 1,032.50 ต่อ
ประชากรแสนคน โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 พบว่าเป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 คือ ตับอ่อนยังสามารถ

ผลิตอินซูลินได้ แต่อินซูลินท่ีมีอยู่ออกฤทธ์ิได้ไม่ดีจึงไม่ถึงกับขาดอินซูลินไปโดยสิ้นเชิงเหมือนคนท่ีเป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 1  
สถานการณ์โรคเบาหวานในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2550 – 2558 พบว่า แนวโน้มของผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงเพ่ิมข้ึน

ทุกปี  โดยพบว่าจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราความชุกร้อยละ 2.90 และในปี พ.ศ.2559 จังหวัดบุรีรัมย์มี

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 54,341 คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร 3,452.49 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีจํานวนผู้ป่วยสูงข้ึนในปี

ต่อไป อันเนื่องมาจากโรคเบาหวานเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และยังสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และหาก

ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง จะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกระบบ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อน

ทางไต ซ่ึงเป็นภาวะ แทรกซ้อนท่ีพบได้มากท่ีสุดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตแล้วจะส่งผลต่อระบบ

การทํางานต่าง ๆ ในร่างกาย ซ่ึงก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ตามมา ตลอดจนส่งผลกระทบต่าง ๆ อีกหลายประการ ท้ังใน

ด้านตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและสังคม และโรคไตจากเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ ข้อมูลจากการ
รายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (Thailand Renal 
Replacement Therapy Registry Report) ในปี พ.ศ.2556 จากหน่วยไตเทียมในประเทศ พบว่า สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบําบัดทดแทนไตจากสถานพยาบาลท่ีให้บริการการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม เกิดจาก
โรคเบาหวานมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.5) อันดับสองรองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 26.8)  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยใช้วิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) การ
วิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) และต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)  
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก และต้นไม้ตัดสินใจ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  3.1 การวิเคราะห์จําแนกประเภท 
  การวิเคราะห์จําแนกประเภท เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) หรือเป็นวิธีการทางสถิติ

ท่ีใช้วิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้อมูลต้ังแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสมการหรือตัวแบบสําหรับพยากรณ์กลุ่มของตัว

แปรตามจากตัวแปรอิสระหลายตัว โดยท่ีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Variable) และตัวแปรอิสระอาจจะ 
เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือตัวแปรต่อเนื่องก็ได้ ซ่ึงวิธีการจําแนกประเภทนี้ถูกคิดค้นโดย R.A Fisher ในปี ค.ศ.1936 
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  3.2 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  
 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเป็นวิธีการทางสถิติอีกวิธีหนึ่งท่ีถูกใช้ในการศึกษาการพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน

ของเหตุการณ์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ พร้อมท้ังศึกษาระดับ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว และเพื่อพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจจากสมการท่ีเหมาะสม หรือใช้

สมการโดยการเลือกตัวแปรอิสระท่ีเหมาะสม เพ่ือทําให้เปอร์เซ็นของความถูกต้องในการพยากรณ์มีค่าสูงสุด ซ่ึงตัวแปรตาม

เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ส่วนตัวแปรอิสระเป็นได้ท้ังตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 

   3.3 ต้นไม้ตัดสินใจ  
  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ คือ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการนําข้อมูลมาสร้าง

แบบจําลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซ่ึงมีการเรียนรู้ข้อมูลแบบมีผู้สอน (Supervised Learning) สามารถ
สร้างแบบจําลองการจัดหมวดหมู่ (Clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า (Training set) ได้โดย
อัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียังไม่เคยนํามาจัดหมวดหมู่ได้อีกด้วย 
    

  3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ศยามล  ลําลองรัตน์ (2550) ศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคตับด้วยการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวินิจฉัยการเป็นหรือไม่เป็นโรคตับของผู้ป่วย

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก เกณฑ์ในการ

เปรียบเทียบคือ ค่าอัตราการพยากรณ์ท่ีผิดพลาด โดยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ วิธีท่ีมีค่าอัตราการพยากรณ์ผิดพลาดน้อย

ท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 
           ชณัฐดาภรณ์ เย็นประเสริฐ (2557) ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยําการพยากรณ์สถานะการชําระหนี้ของลูกหนี้ โดย
ใช้เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย์ และเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เกณฑ์เปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ใช้

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณได้จากแบบจําลอง ผลการวิจัยพบว่า 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และเทคนิคการถดถอยโลจิสติกสูงกว่า มีค่าความแม่นยําสูงกว่าเทคนิคนาอีฟเบย์ 
 สุรวัชร ศรีเปารยะ (2559) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการจําแนกกลุ่ม การเป็นโรคไตเรื้อรัง

โรงพยาบาลอพอลโล ประเทศอินเดีย โดยเลือกใช้ 7 วิธี ได้แก่ วิธีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด วิธีต้นไม้ตัดสินใจ วิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วิธีฐานกฎ วิธีการถดถอยลอจิสติก และวิธีนาอีฟเบย์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

โดยพิจารณาจากค่าความถูกต้องและค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจําแนกกลุ่มท่ีมี

ประสิทธิภาพการจําแนกดีท่ีสุดสําหรับข้อมูลดังกล่าวนี้คือ วิธีต้นไม้ตัดสินใจ  
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมารับการรักษาใน

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 31 กันยายน พ.ศ.2560 จํานวนท้ังหมด 1,884 ราย 
โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และคํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จํานวน 
320 ราย ซ่ึงแบ่งออกเป็นผู้ป่วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 200 ราย และผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
จํานวน 120 ราย ตามสัดส่วนของข้อมูล โดยกําหนดตัวแปรอิสระ(Xi) ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
จํานวนท้ังหมด 23 ตัว ดังนี้คือ เพศ(X1), อายุ(X2), น้ําหนัก(X3), ส่วนสูง(X4), ดัชนีมวลกาย(X5), รอบเอว(X6), ความดันโลหิตซีส

โตลิค(X7), ความดันโลหิตไดแอสโตลิค(X8),  Creatinine(X9), HbAc(X10), Triglyceride(X11), LDL Cholesterol(X12), HDL 
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Cholesterol(X1 3 ) ,  Total Cholesterol(X1 4 ) ,  Urine protein(X1 5 ) ,  Uric Acid(X1 6 ) ,  Albuminuria(X1 7 ) ,  FBS(X1 8 ) , 
BUN(X19), ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2(X20), การดื่มสุรา(X21), การสูบบุหรี่(X22) และการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน(X23) โดยตัวแปรตาม(Y) คือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2  
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS และโปรแกรม WEKA 
 

4.3 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
4.3.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัย  
4.3.2 ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี 
4.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ 
4.3.4 นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี   
4.3.5 นําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

โดยใช้ค่าความถูกต้อง และค่าของรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย หากวิธีการพยากรณ์ใดมีค่าความถูกต้องมาก

ท่ีสุดและค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยน้อยท่ีสุด แสดงว่าวิธีการพยากรณ์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือ

สามารถพยากรณ์ได้แม่นยํามากท่ีสดุ  
4.3.6 สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.4.1 การวิเคราะห์จําแนกประเภท  
   4.4.1.1 ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นของการวิเคราะห์จําแนกประเภท  
             4.4.1.1.1 ตรวจสอบตัวแปรอิสระท้ัง 23 ตัว ว่ามีการแจกแจงแบบปกติพหุหรือไม่ 
             4.4.1.1.2 ตรวจสอบความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของแต่ละกลุ่มว่าเท่ากันหรือไม่  
   4.4.1.2 สร้างสมการการวิเคราะห์จําแนกประเภท โดยมีสมการการวิเคราะห์จําแนกประเภทดังนี้  
 

            Ŷ  = 1 1 2 2 P Pb x +b x +...+b x                                                                             (1) 
 

                      หรือ Y  = b x                                                                                               (2) 
   

                      โดย  x  เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรอิสระ p ตัว โดย x = 1 2 p(x ,x ,....,x )  

                         b  เป็นเวกเตอร์สัมประสิทธ์ิจําแนกประเภท โดย b= 1 2 p(b ,b ,....,b )  

             4.4.1.3 นําสมการการวิเคราะห์จําแนกประเภทท่ีได้ไปพยากรณ์กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 รายใหม่  

 

4.4.2 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  

   4.4.2.1 ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  
             4.4.2.1.1 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลของตัวแปรอิสระว่าเป็นข้อมูลท่ีมีค่าได้ 2 ค่า (Dichotomous 

Variable) คือ 0 กับ 1 เท่าน้ัน หรือเป็นสเกลอันตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอัตราส่วน (Ratio Scale) หรือไม่ 
              4.4.2.1.2 ค่าคาดหวังของค่าความคาดเคล่ือนเป็นศูนย์ หรือ E(e) = 0 

                       4.4.2.1.3 ei และ ej เป็นอิสระกัน ; i , j = 1, 2, 3,…, n (เม่ือ n คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด) 
                       4.4.2.1.4 ei และ xi เป็นอิสระกัน ; i = 1, 2, 3,…, n (เม่ือ n คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด) 
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                       4.4.2.1.5 ตรวจสอบตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่ควรเกิดปัญหา Multicollinearity 
          4.4.2.2 สร้างสมการการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก โดยมีสมการดังน้ี  

                P (เกิดเหตุการณ์) =  0 1 1X ..... X

1
 

1 e
    p p  

                                               (3) 

                P  (ไม่เกิดเหตุการณ์) = 1 - P  (เกิดเหตุการณ์)                                                       (4) 
 

             4.4.2.3 นําสมการการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกท่ีได้ไปพยากรณ์กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
รายใหม่  

 

4.4.3 ต้นไม้ตัดสินใจ 
             4.4.3.1 สร้างแผนภาพต้นไม้เพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับใช้ในการจําแนกประเภทข้อมูล โดยใช้

อัลกอริทึมชนิด J48 ซ่ึงถูกพัฒนามาจากอัลกอริทึมชนิด ID3 ต่างจากอัลกอริทึมชนิด ID3 ใช้ได้เพียงข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง

เท่าน้ัน แต่อัลกอริทึมชนิด J48 ใช้ได้ท้ังข้อมูลแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง  
          4.4.3.2 นําแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีได้ไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับพยากรณ์กลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 รายใหม่ 

 
 

4.4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ 
             4.4.4.1 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือ การแสดงผลการวัดท่ีได้อยู่ในรูปของอัตราส่วน ซ่ึงสามารถ

คํานวณได้จากตารางเมตริกซ์ความสับสัน (Confusion Matrix) ดังตารางท่ี 1                
 

ตารางท่ี 1 Confusion Matrix 

 ค่าท่ีทํานาย 
ค่าท่ีแท้จริง กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

กลุ่ม 1 True Positive (TP) False Positive (FP) 
 

กลุ่ม 2 False Negative (FN) True Negative (TN) 
 

 

โดยท่ี True Positive (TP)  คือ จํานวนข้อมูลท่ีจําแนกถูกว่าเป็นกลุ่ม 1 
        True Negative (TN) คือ จํานวนข้อมูลท่ีจําแนกถูกว่าเป็นกลุ่ม 2 
        False Positive (FP) คือ จํานวนข้อมูลท่ีจําแนกผิดว่าเป็นกลุ่ม 2 ซ่ึงค่าท่ีแท้จริงเป็นกลุ่ม 1 
        False Negative (FN) คือ จํานวนข้อมูลท่ีจําแนกผิดว่าเป็นกลุ่ม 1 ซ่ึงค่าท่ีแท้จริงเป็นกลุ่ม 2   
 

และ   
TP+TN

Accuracy  =   × 100%
(TP+FP+FN+TN)

                                                                       (5) 
 

             4.4.4.2 ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root mean Squared Error:  RMSE) หาก

ย่ิงมีค่าน้อย หมายถึง การพยากรณ์ย่ิงมีความแม่นยํ่ามากข้ึน โดยคํานวณได้จากสูตรดังน้ี 
 

                       
 2n

i i

i=1

y - y
RMSE  =  

n


ˆ
                                                                          (6) 

 

             โดยท่ี iy แทน ค่าจริง และ ˆ iy แทน ค่าพยากรณ์ 
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5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท  
จากข้อมูลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท้ังหมดจํานวน 320 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ทางไต จํานวน 200 ราย และผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 120 มีตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จํานวน 23 ตัว ได้สมการการวิเคราะห์จําแนกประเภทดังน้ี 
 

     1Ŷ  = - 7741.442 + 56.364(X1) + 2.067(X2) - 112.086(X3) + 96.141(X4) + 284.006(X5) - 1.281(X6) +              
             1.557(X7) + 0.001(X8) + 1.391(X9) - 2.544(X10) - 0.086(X11) + 0.248(X12) - 0.297(X13) -   
             0.129(X14) + 11.142(X15) - 3.118(X16) - 0.060(X17) + 0.086(X18) + 2.161(X19) - 1.202(X20) -  
             8.561(X21) + 21.289(X22) + 26.555(X23) 
 

     2Ŷ  = - 7739.378 + 58.916(X1) + 2.261(X2) - 111.956(X3) + 96.011(X4) + 283.508(X5) - 1.291(X6) +  
              1.561(X7) - 0.008(X8) + 5.424(X9) - 2.806(X10) - 0.091(X11) + 0.257(X12) - 0.320(X13) -   
              0.139(X14) + 11.593(X15) - 1.918(X16) - 0.053(X17) + 0.090(X18) + 2.211(X19) - 1.180(X20) -  
              7.040(X21) + 20.072(X22) + 28.337(X23) 
 

     เม่ือ  1Ŷ  คือ เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 2Ŷ คือ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต  
จากสมการการวิเคราะห์จําแนกประเภทท่ีได้ เม่ือนํามาพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 พบว่า สมการสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 96.875 และมีค่ารากท่ีสองของความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียเท่ากับ 0.1817 

 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก       
จากข้อมูลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ชนิดท่ี  2 ท้ั งหมดจํานวน  320 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยท่ีไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 200 ราย และผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 120 ราย มีตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะ

ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จํานวน 23 ตัว ซ่ึงประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธี

ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ได้สมการการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกดังน้ี 
 

    P (เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต)   =   
 -Z

1
 

1 e
                                                                        (7) 

 

     โดยท่ี Z  = - 338.578 - 66.549(X1) + 3.126(X2) - 0.899(X5) + 0.255(X6) - 0.017(X7) - 0.337(X8) +  
                    230.767(X9) + 3.569(X10) - 0.083(X11) - 0.148(X12) - 0.290(X13) + 5.987(X15) + 10.102(X16)  
                    + 0.040(X17) + 0.075(X18) + 0.198(X19) + 1.120(X20) - 42.014(X21) +0.526(X22) - 
                    11.282(X23) 
 

     จากสมการการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกท่ีได้ เม่ือนํามาพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 พบว่า สมการสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน

กําลังสองเฉล่ียเท่ากับ 0.000 
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HbA1c 

Sex Yes No 

Age Creatinine 

Creatinine Yes 
No Age 

No Creatinine 

No 

No Yes 

Sex 

Age Yes 

No Yes 

≤ 0.9  

> 1.2 ≤1.2 

≤ 61  > 61  

> 1 

≤ 1.1 

≤ 48  > 48  

> 1.8 ≤ 1.8 

> 1 

≤ 73  > 73  Creatinine Yes 

> 1.1 

≤ 1 

≤ 74 > 74  

≤ 1 

> 1 

≤ 1 

> 0.9  

หมายเหตุ : Yes คือ เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
               No คือ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

Creatinine 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ  
สร้างแผนภาพต้นไม้เพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยใช้อัลกอริทึมชนิด J48 จากข้อมูลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 

ท้ังหมดจํานวน 320 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 200 ราย และผู้ป่วยท่ีเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต จํานวน 120 ราย พบว่า วิธีต้นไม้ตัดสินใจสามารถพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 97.5 และมีค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเท่ากับ 0.1579 
และได้แบบจําลองของกฎต้นไม้ตัดสินใจดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แบบจาํลองของกฎต้นไม้ตัดสินใจ 

 

     กฎข้อท่ี 1 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ Creatinine ≤ 0.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง

ไต 
     กฎข้อท่ี 2 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 0.9 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นเพศชาย และมีอายุ ≤ 61 ปี 

แล้วผู้ป่วยโรคจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
     กฎข้อท่ี 3 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 0.9 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นเพศชายและมีอายุ > 73 ปี 

แล้วผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต  
     กฎข้อท่ี 4 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 0.9 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มี 61< อายุ ≤ 73 ปี และเป็นเพศ

ชาย แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต  
     กฎข้อท่ี 5 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 0.9 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ > 61 ปี และเป็นเพศหญิง 

แล้วผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
     กฎข้อท่ี 6 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 0.9 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ ≤ 61ปี และเป็นเพศชาย 

แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 
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     กฎข้อท่ี 7 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 1.1 < Creatinine ≤ 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ ≤ 61 ปี และเป็นเพศหญิง 
แล้วผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

     กฎข้อท่ี 8 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 1 < Creatinine ≤ 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ ≤ 61ปี และเป็นเพศหญิง 
แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

     กฎข้อท่ี 9 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 1 < Creatinine ≤ 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ ≤ 61 ปี เป็นเพศหญิง และ 
HbA1c มีปริมาณ ≤ 74 มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

     กฎข้อท่ี 10 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ 1 < Creatinine ≤ 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุ ≤ 61 ปี เป็นเพศหญิง และ 
HbA1c มีปริมาณ > 74มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ แล้วผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

     กฎข้อท่ี 11 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ Creatinine > 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีอายุ > 48 ปี  แล้วผู้ป่วยจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต 
     กฎข้อท่ี 12 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ Creatinine > 1.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีอายุ ≤ 48 ปี แล้วผู้ป่วยจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต  
     กฎข้อท่ี 13 : ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณ Creatinine ≤ 1.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีอายุ ≤ 48 ปี แล้วผู้ป่วยจะไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไต  
 

5.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์  
จากการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท้ัง 3 วิธี ซ่ึงเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์โดยใช้ค่าความถูกต้อง และค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย ได้ผลดังตาราง
ท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ 

วิธีการพยากรณ์ ค่าความถูกต้อง (%) ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย  

1. การวิเคราะห์จําแนกประเภท   96.50% 0.1817 

2. การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  100.00% 0.000 

3. ต้นไม้ตัดสินใจ  97.50% 0.1579 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยลอ    
จิสติกพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ได้ถูกต้องมากท่ีสุด รองลงมาคือ ต้นไม้ตัดสินใจ 
และการวิเคราะห์จําแนกประเภท จึงสรุปว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและเหมาะสมสําหรับพยากรณ์การเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 คือ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 
 

6. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  

 6.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยใช้วิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์ถดการถอยลอจิสติก และ
ต้นไม้ตัดสินใจ เกณฑ์ในการเปรียบเทียบพิจารณาจากค่าความถูกต้อง และค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย 
วิธีการพยากรณ์ใดมีค่าความถูกต้องมากที่สุดและมีค่ารากท่ีสองของความคลาดคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ียน้อยท่ีสุด หมายถึง

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

132 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

142 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

วิธีการพยากรณ์น้ันมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก มีค่าความถูกต้องมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 100 และมีค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท่ากับ 0.000 รองลงมาคือ ต้นไม้ตัดสินใจ 
ซ่ึงสามารถพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 97.5 และมีค่า
รากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย เท่ากับ 0.1579 และการวิเคราะห์จําแนกประเภท  ซ่ึงสามารถพยากรณ์การ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 96.5 และมีค่ารากท่ีสองของความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย เท่ากับ 0.1817 ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเหมาะสม

สําหรับพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 คือ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  
จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว สามารถนําไป ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับ

พยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 และสามารถนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปสนับสนุนการตัดสินใจ

ในทางการแพทย์เก่ียวกับการวินิจฉัยการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ได้ เพ่ือให้ได้ผลการวินิจฉัย

ท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึน สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต

เพ่ิมข้ึน จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาได้ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี คือ การวิเคราะห์จําแนก

ประเภท การวิเคราะห์การถดการถอยลอจิสติก และต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า วิธีการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดหรือ

พยากรณ์ได้แม่นยํามากท่ีสุดส่วนมากคือ การวิเคราะห์จําแนกประเภท และต้นไม้ตัดสินใจ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากวิธีการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า ได้ผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในคร้ังน้ี ดังน้ันผู้วิจัยควรนําข้อมูลการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเหวาน ชนิดท่ี 2 ของโรงพยาบาลอ่ืน ๆ มาทําการวิเคราะห์ด้วย หรืออาจจะเพ่ิมตัวแปร

อิสระท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ว่ามี

ความสอดคล้องกันหรือไม่  
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้แทนยา ประเภท medical channel (MC) และประเภท over the counter channel (OTC) ประชากร ได้แก่ ผู้แทนยา 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 537 คน ตัวแปรอิสระท่ีใช้มีท้ังหมด 31 ตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยาประเภท MC ประกอบด้วยปัจจัยร่วม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยความสมดุลในชีวิตการทํางาน 
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและการยอมรับ
ในสังคม และปัจจัยการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และประเภท OTC ประกอบด้วยปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถและความม่ันคงก้าวหน้าในงาน ปัจจัยค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและการยอมรับในสังคม 

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study factors on quality of work life (QWL) affecting the performance 
motivation of medical representatives of two types; medical channel (MC) and over the counter channel 
(OTC). The population was 537 of DKSH (Thailand) Limited medical representatives. The number of independent 
variables was 31. The data was analyzed with multiple linear regression analysis technique and factor 
analysis technique. The results revealed that factors on QWL affecting the performance motivation of 
MC were work-life balance, adequate and fair compensation, democratic work environments and social 
acceptance, and collaborations and relationships with colleagues. For OTC, health and safety with 
professional development opportunities and work stability, adequate and fair compensation, and 
democratic work environments and social acceptance. 
 

Keywords: quality of work life, multiple linear regression analysis, factor analysis 
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1. บทนํา  
 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันกันอย่างเสรี การประกอบธุรกิจต่างๆล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันท่ีสูงและ

มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีธุรกิจแต่ละประเภทจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สามารถ

ตอบสนองต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสภาพการณ์ของ

โลก ทรัพยากรบุคคลจึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ ท่ีจะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ ดังน้ันบุคคลท่ีจะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องเป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร นอกจากน้ีองค์กรจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีดีและมีแรงจูงใจในการ

ทํางานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซ่ึงการท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้น ย่อมต้อง
สร้างมาจากการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคคลากร เพราะคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ

ช่วยสร้างความสุขในการทํางานและสร้างความพึงพอใจให้บุคคลากรมีแรงจูงใจในการทํางาน ทําให้เกิดความรู้สึกดีท้ังต่อตนเอง 
ต่องาน และทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร การมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี นอกจากทําให้บุคคลากรพึงพอใจแล้ว ยังอาจ
ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองด้านอ่ืนๆ เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และสิ่งสําคัญคุณภาพชีวิตในการทํางานจะ

นําไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันในองค์กรได้ นอกจากน้ียังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกลดน้อยลง 
เกิดประสิทธิผลขององค์กรในแง่ขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจมุ่งศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารองค์กรนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของผู้แทนยาให้ดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยาให้ทํางานอย่างมีความสุขและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและมีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไป 
  

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

วิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research method) ในลักษณะเชิงสํารวจ (survey 
research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูล

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา กรณีศึกษา บริษัท 
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือใช้วิธีการทดสอบความตรง (validity) ของแบบสอบถาม 
ตามเทคนิค item objective congruence (IOC) โดยข้อคําถามมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ทุกข้อคําถาม และทดสอบ

ความเที่ยง (reliability) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ 0.884 ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 537 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่ม

อย่างง่าย (stratified simple random sampling) ได้ขนาดตัวอย่างผู้แทนยาประเภท MC จํานวน 143 คน และผู้แทนยา

ประเภท OTC จํานวน 108 คน 
 การศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา จะใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple linear regression analysis) แต่เน่ืองจากตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กัน จึงใช้
การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) โดยการหมุน
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แกนปัจจัยร่วมให้ต้ังฉากกัน (orthogonal rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax) เพ่ือลดจํานวนตัวแปรอิสระ โดยการรวมตัว
แปรอิสระหลายๆ ตัวท่ีมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในปัจจัยเดียวกัน ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 
(multicollinearity) และใช้วิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (stepwise regression procedure) ในการคัดเลือกตัวแปร

อิสระ 
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

      4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ประเภท MC  
       ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษามีจํานวนท้ังหมด 31 ตัวแปร พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (|r|) พบว่าจากตัว

แปรอิสระเชิงปริมาณท้ังหมดท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ มากน่ันคือ |r|≥0.5 มีจํานวน 24 ตัวแปร จึงนําตัวแปรอิสระ 24 
ตัวแปรน้ีไปทําการตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer - Olkin (KMO) พบว่า ได้ค่า KMO = 0.842 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ โดยการสกัดปัจจัยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
และหมุนแกนปัจจัยร่วมให้ต้ังฉากกันโดยวิธีวาริแมกซ์ พิจารณาจากค่าไอเกนท่ีมากกว่า 1 ได้ปัจจัยร่วมท่ีเหมาะสมจํานวน 6 
ปัจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 70.696 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนปัจจัย ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 

Factor Eigenvalues % of variance Cumulative % of variance 
1 6.08 25.335 25.335 
2 2.916 12.152 37.487 
3 2.514 10.475 47.962 
4 2.339 9.744 57.706 
5 1.644 6.851 64.557 
6 1.473 6.138 70.696 

 
กําหนดความหมายของปัจจัยร่วมได้ดังน้ี 
ปัจจัยร่วมท่ี 1 (F1) คือ ปัจจัยสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถและความ

ม่ันคงก้าวหน้าในงาน ประกอบด้วย 9 ตัวแปรได้แก่ 1) ไม่มีการตรวจสุขภาพประจําปีท่ีเหมาะสม (X9) 2) ไม่มีการอบรบหรือ

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัย (X8) 3) ไม่ได้รับการสนับสนุน การแนะนําและการแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจากหัวหน้า (X19) 4) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 
(X10) 5) องค์กรไม่มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (X12) 6) ไม่ได้รับ
การสนับสนุน การแนะนําและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน (X20) 7) ไม่ได้รับความเสมอภาคในการ

ปฏิบัติงาน และการกําหนดภาระงานจากหัวหน้า (X24) 8) ไม่ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับข้ึนเงินเดือน 
(X3) 9) หัวหน้าไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน (X15) 
 ปัจจัยร่วมท่ี 2 (F2) คือ ปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและการยอมรับในสังคม ประกอบด้วย 5 ตัว
แปรได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก (X22) 2) บุคลากรในองค์กร เคารพต่อสิทธิและหน้าท่ี

ของผู้ร่วมงาน (X23) 3) ได้รับการประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานต่างส่วนงานเป็น
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อย่างดี (X21) 4) เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน (X26) 5) หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของท่าน (X25) 
ปัจจัยร่วมท่ี 3 (F3) คือ ปัจจัยความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ประกอบด้วย 4 ตัวแปรได้แก่

1) มีวันหยุดเพียงสําหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวและการพักผ่อนให้กับตนเองและครอบครัว (X29) 2) ภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบไม่

ทําให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอนไม่หลับ ป่วยง่าย (X28) 3) ได้รับสิทธิการลาหยุดงานท่ีเพียงพอ

เหมาะสม (X30) 4) ระยะเวลาการทํางานมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว (X27) 
 ปัจจัยร่วมท่ี 4 (F4) คือ ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวแปรได้แก่ 1) ค่าตอบแทนท่ี

ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน (X2) 2) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความ

รับผิดชอบ (X1) 3) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีอายุงานหรือตําแหน่งงานใกล้เคียงกัน

ในหน่วยงานอ่ืน (X4) 
 ปัจจัยร่วมท่ี 5 (F5) คือ ปัจจัยการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ 1) ไม่
มีอคติหรือขัดแย้งส่วนตัว มาเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน 
(X18) 2) มีการมอบหมายงานหรือทํางานร่วมกันโดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความสามารถ มากกว่า เร่ืองส่วนตัว และไม่มีการแบ่ง

พรรคแบ่งพวก (X17) 
 ปัจจัยร่วมท่ี 6 (F6) คือ ปัจจัยกิจกรรมพบปะสังสรรค์ขององค์กร ประกอบด้วย 1 ตัวแปรได้แก่ 1) ไม่มีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน (X31) 

และค่าของคะแนนปัจจัยร่วม หรือค่าคะแนนปัจจัย (factor score) คํานวณได้จากสมการดังน้ี 
 F1 = 0.149X3 + 0.2X8 + 0.187X9 + 0.156X10 + 0.177X12 + 0.075X15 + 0.121X19     (1) 
               + 0.112X20 + 0.099X24 
 F2 = 0.26X21 + 0.444X22 + 0.279X23 + 0.231X25 + 0.241X26       (2) 
 F3 = 0.288X27 + 0.367X28 + 0.419X29 + 0.297X30        (3) 
 F4 = 0.43X1 + 0.464X2 + 0.299X4             (4) 
 F5 = 0.469X17 + 0.591X18           (5) 
 F6 = 0.487X31            (6)
  

      4.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ประเภท OTC  

      ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษามีจํานวนท้ังหมด 31 ตัวแปร พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (|r|) พบว่าจากตัว

แปรอิสระเชิงปริมาณท้ังหมดท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ มากนั่นคือ |r|≥0.5 มีจํานวน 21 ตัวแปร จึงนําตัวแปรอิสระ 21 
ตัวแปรน้ีไปทําการตรวจสอบความเหมาะสมโดย โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer - Olkin (KMO) พบว่า ได้ค่า KMO = 0.809 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ โดยการสกัดปัจจัยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
และหมุนแกนปัจจัยร่วมให้ต้ังฉากกันโดยวิธีวาริแมกซ์ พิจารณาจากค่าไอเกนท่ีมากกว่า 1 ได้ปัจจัยร่วมท่ีเหมาะสมจํานวน 5 
ปจัจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 70.307 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนปัจจัย ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
Factor Eigenvalues % of variance Cumulative % of variance 

1 5.792 27.581 27.581 
2 2.962 14.107 41.687 
3 2.368 11.277 52.964 
4 1.837 8.745 61.710 
5 1.805 8.597 70.307 

 
กําหนดความหมายของปัจจัยร่วมได้ดังน้ี 
ปัจจัยร่วมท่ี 1 (F1) คือ ปัจจัยสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถและความ

ม่ันคงก้าวหน้าในงาน ประกอบด้วย 9 ตัวแปรได้แก่ 1) ไม่ได้รับการสนับสนุน การแนะนําและการแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจากหัวหน้า (X19) 2) ไม่ได้รับการสนับสนุน การแนะนําและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน 
(X20) 3) หัวหน้าไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน (X15) 4) ไม่มีการอบรมหรือ

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัย (X8) 5) ไม่มีการตรวจสุขภาพประจําปีท่ีเหมาะสม (X9) 6) องค์กรไม่มี
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (X12) 7) ไม่ได้รับความเสมอภาคในการ

ปฏิบัติงาน และการกําหนดภาระงานจากหัวหน้า (X24) 8) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของท่าน (X10) 9) ไม่มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างมนุษย

สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน (X31) 
ปัจจัยร่วมท่ี 2 (F2) คือ ปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและการยอมรับในสังคม ประกอบด้วย 4 ตัว

แปรได้แก่ 1) บุคลากรในองค์กร เคารพต่อสิทธิและหน้าท่ีของผู้ร่วมงาน (X23) 2) ได้รับการประสานงาน สนับสนุน และ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงานต่างส่วนงานเป็นอย่างดี (X21) 3) ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นท่ียอมรับจาก

บุคคลภายนอก (X22) 4) มีการมอบหมายงาน หรือทํางานร่วมกันโดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความสามารถมากกว่าเร่ืองส่วนตัว 
และไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก (X17)  

ปัจจัยร่วมท่ี 3 (F3) คือ ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรได้ร้อยละ 
11.277 ประกอบด้วย 3 ตัวแปรได้แก่ 1) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน (X2) 2)
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ (X1) 3) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือ

เปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีอายุงานหรือตําแหน่งงานใกล้เคียงกันในหน่วยงานอ่ืน (X4) 
ปัจจัยร่วมท่ี 4 (F4) คือ ปัจจัยการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรได้แก่ 1) 

เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน (X26) 2) หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน 
(X25) 3) ระยะเวลาการทํางานมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว (X27) 

ปัจจัยร่วมท่ี 5 (F5) คือ ปัจจัยความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ 
1) ได้รับสิทธิการลาหยุดงานที่เพียงพอเหมาะสม (X30) 2) มีวันหยุดเพียงสําหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวและการพักผ่อนให้กับ

ตนเองและครอบครัว (X29) 
และค่าของคะแนนปัจจัยร่วม หรือค่าคะแนนปัจจัย (factor score) คํานวณได้จากสมการดังน้ี 

 F1 = 0.139X8 + 0.134X9 + 0.126X10 + 0.135X12 + 0.148X15 + 0.159X19      (7) 
                   + 0.146X20 + 0.143X24 + 0.119X31 
 F2 = 0.282X17 + 0.352X21 + 0.272X22 + 0.362X23        (8) 
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 F3 = 0.413X1 + 0.455X2 + 0.308X4          (9) 
 F4 = 0.379X25 + 0.395X26 + 0.270X27        (10) 
 F5 = 0.514X29 + 0.551X30          (11) 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
 ทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรตามว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยใช้การทดสอบของ Lilliefors  
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรตาม Y1 และ Y2 ด้วยวิธีการทดสอบของ Lilliefors และผลการ
แปลงข้อมูลตัวแปรตามด้วยวิธี Box-Cox Transformation 
Dependent 

Variable 
Lilliefors Box-Cox Transformation 

statistic df p-value   Estimate  

   

Transformation 

Y1 0.270 143 <0.001 0.79 1 No Transformation 
Y2 0.263 108 <0.001 1.05 1 No Transformation 

 
จากตารางท่ี 3 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรตามด้วยวิธีการทดสอบของ Lilliefors พบว่า ตัวแปรตาม

ท้ัง 2 ตัวแปร ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงทําการแปลงข้อมูลของตัวแปรตามด้วยวิธี Box-Cox Transformation ได้ค่า 
 =0.79,  =1.05 ของตัวแปรตาม Y1 และ Y2 จึงประมาณค่า   ของตัวแปรตาม Y1 และ Y2 เท่ากับ 1 ดังน้ันจึงไม่ต้องมี
การแปลงค่า และจากทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง (central limit theorems) หากมีการสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ค่าเฉล่ียของ
ตัวอย่างจะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบปกติ จึงใช้ค่าตัวแปรตาม Y1 และ Y2 ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณต่อไป 
 

      4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ประเภท MC 

      เลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน ได้ผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ โดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอนของ Y1 

Model B Std. Error t p-value Tolerance VIF 
(Constant) 2.993 0.193 15.502 <0.001   

F3 0.314 0.042 7.398 <0.001 0.953 1.050 
F4 0.286 0.045 6.426 <0.001 0.867 1.154 
F2 0.197 0.042 4.736 <0.001 0.997 1.003 
F5 0.126 0.043 2.961 0.004 0.948 1.054 
X11 0.128 0.064 2.003 0.047 0.793 1.261 

 

จะได้สมการถดถอย ดังน้ี 1 3 4 2 5 11
ˆ 2.993 0.314 0.286 0.197 0.126 0.128Y F F F F X           (12) 
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      4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ประเภท OTC 
       เลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน ได้ผลดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ โดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอนของ Y2 

Model B Std. Error t p-value Tolerance VIF 
(Constant) 1.950 0.292 6.670 <0.001   

F1 0.315 0.063 5.026 <0.001 0.993 1.007 
F3 0.229 0.067 3.436 0.001 0.882 1.134 
X28 0.214 0.073 2.924 0.004 0.895 1.118 
F2 0.161 0.062 2.583 0.011 0.999 1.001 
X6 0.198 0.088 2.262 0.026 0.844 1.185 

 

จะได้สมการถดถอย ดังน้ี 2 1 3 28 2 6
ˆ 1.950 0.315 0.229 0.214 0.161 0.198Y F F X F X           (13) 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 การหาสมการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ท้ัง 2 
ประเภท โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ทําการเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน และ
เน่ืองจากตัวแปรอิสระมีจํานวนมากและมีความสัมพันธ์กัน จึงใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
หมุนแกนปัจจัยร่วมให้ต้ังฉากกัน ด้วยวิธีวาริแมกซ์ เพ่ือรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 

สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ประเภท MC ได้
ตัวแบบสําหรับการพยากรณ์ คือ 
 

1 3 4 2 5 11
ˆ 2.993 0.314 0.286 0.197 0.126 0.128Y F F F F X          (14) 

 
โดยมีค่า R2 = 0.544 และ adjusted R2 = 0.527 หมายความว่า ปัจจัยความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตส่วนตัว

และครอบครัว (F3) ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (F4) ปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและการ

ยอมรับในสังคม (F2) ปัจจัยการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (F5) และท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อน

ตําแหน่งหรือเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนอย่างเหมาะสม (X11) มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ประเภท MC คิดเป็นร้อยละ 54.40 ท่ีเหลือ 45.60 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน 

สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ประเภท OTC ได้
ตัวแบบสําหรับการพยากรณ์ คือ 
 

2 1 3 28 2 6
ˆ 1.950 0.315 0.229 0.214 0.161 0.198Y F F X F X          (15) 
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โดยมีค่า R2 = 0.437 และ adjusted R2 = 0.409 หมายความว่า ปัจจัยสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
โอกาสในการพัฒนาความสามารถและความม่ันคงก้าวหน้าในงาน (F1) ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (F3) ภาระ

งานท่ีต้องรับผิดชอบไม่ทําให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ (X28) ปัจจัยการใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางานและ

การยอมรับในสังคม (F2) ค่าตอบแทนประจําปี (โบนัส) ท่ีได้รับมีความเหมาะสม (X6) มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของผู้แทนยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ประเภท OTC คิดเป็นร้อยละ 43.70 ท่ีเหลือ 56.30 เป็นอิทธิพลจาก

ตัวแปรอ่ืน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับนักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจจะทําการวิจัยใน

คร้ังต่อไปดังน้ี 
 1. การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เพียงแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูลซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียว อาจเป็นผลให้มี

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และได้ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมต่อการวิจัย อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ

เป็นการส่ือสารสองทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากข้ึน 
 2. ควรเพ่ิมจํานวนตัวอย่างในการวิจัย เพ่ิมตัวแปรอิสระอื่นๆท่ีอาจมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ด้วย 
เพ่ือจะได้สมการถดถอยท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์ให้ดีและแม่นยํามากย่ิงข้ึน เพ่ือจะ

ได้ทราบถึงปัญหาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้แทนยาอย่างเหมาะสมต่อไป 
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การพัฒนาออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับเครื่องมือสืบค้น 
ทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุด 

A Development of Thai Book Bibliography Ontology  
for Library Search Tool 

 

ชยันต์ นันทวงศ์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

chayan@nsru.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุดให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด โดยการออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุดท่ีประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของหนังสือ และคําสําคัญของเนื้อหาในหนังสือท่ีได้มาจากข้อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะเด่นของหนังสือแต่ละเล่มโดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดคําภาษาไทยและการละเว้นคําท่ีไม่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้พัฒนาเคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากรหนังสือ
สําหรับห้องสมุดในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ร่วมกับออนโทโลยีท่ีได้ออกแบบไว้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือ
และออนโทโลยีท่ีพัฒนาขึ้นสามารถแสดงรายการหนังสือท่ีสอดคล้องกับคําค้นท่ีหลากหลายจากผู้ใช้ได้ และมีประสิทธิภาพดีกว่า
ระบบค้นหาหนังสือเดิมท่ีใช้ในห้องสมุดในปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: ออนโทโลยี  ห้องสมุด  เว็บแอพพลิเคชั่น  เครื่องมือสืบค้น 
 

Abstract 
 

This paper aims to increase the efficiency of the searching book in the library. We design the 
Thai Book Bibliography for Library Ontology (TBBLO) containing book elements and features keyword 
retrieved from each book using applied Thai word tokenization and stop words removal techniques. 
Then we develop the library search tool as a web application that can query the information from 
TBBLO ontology. The test results show this tool can present search results that relevant to the various 
keyword from users and give a better result than the current OPAC library search system. 
 
Keywords: ontology, library, web application, search tool 
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1. บทนํา  
 

ห้องสมุดเป็นแหล่งสําหรับค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ สื่อโสตทัศน์ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการให้บริการห้องสมุดเป็นจํานวนมากท้ังในสถานศึกษาทุกระดับรวมไป

ถึงห้องสมุดสาธารณะท่ีดูแลโดยหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้องสมุดแต่ละแห่งนั้นมีทรัพยากรหนังสืออยู่เป็นจํานวนมากและได้มี

การจัดซ้ือเพ่ิมเข้าห้องสมุดเป็นประจําโดยใช้งบประมาณสูงในการจัดซ้ือ แต่เนื่องจากระบบการสืบค้นทรัพยากรประเภท

หนังสือจากห้องสมุดในปัจจุบันได้อาศัยคําสําคัญ (Keyword) ในการค้นหาจากชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อชุด เลขหมู่

หนังสือ หรือเลขเรียกหนังสือประเภทต่าง ๆ เช่น ISBN ISSN หรือ Bib เป็นต้น ซ่ึงจะให้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องก็ต่อเม่ือคําสําคัญ

ดังกล่าวสอดคล้องกับประเภทของข้อมูลท่ีสืบค้นโดยไม่ได้พิจารณาถึงลักษณะสําคัญท่ีปรากฏในเนื้อหาของหนังสือ แม้จะมีการ
จัดเก็บข้อมูลหัวข้อหรือคําสําคัญแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรรณารักษ์ผู้บันทึกข้อมูลหนังสือแต่ละคน ดังนั้นผู้ใช้จะไม่ได้

ผลลัพธ์ท่ีต้องการหากใช้คําสําคัญท่ีไม่ปรากฏอยู่ในประเภทของข้อมูลดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ใช้คําว่า อยุธยา ในการ

สืบค้นเม่ือต้องการหนังสือท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ชื่อเร่ือง หัวเร่ือง หรือคําสําคัญของ

หนังสือท่ีบันทึกในระบบไม่มีคําว่าอยุธยาปรากฏอยู่ เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าในห้องสมุดหลายแห่งยังมีหนังสือจํานวนมากท่ีไม่

เคยถูกอ่านหรือยืมเนื่องจากผู้ใช้ไม่พบหนังสือดังกล่าวจากการสืบค้นแม้จะเป็นหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระท่ีผู้ใช้ต้องการ

ก็ตาม จึงทําให้ทรัพยากรหนังสือเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าอย่างท่ีควรจะเป็น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะรวบรวมคําสําคัญท่ีแสดงถึงลักษณะเด่นของหนังสือโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดคํา

ภาษาไทยและการหาคําสําคัญท่ีแสดงถึงเนื้อหาของหนังสือ และนํามาออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับ

ห้องสมุด จากน้ันจึงพัฒนาเคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุดโดยใช้ข้อมูลจากออนโทโลยีท่ีได้ออกแบบไว้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรหนังสือจากห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นตามท่ี

ผู้ใช้ตอ้งการอย่างแท้จริง 
 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 

มีงานวิจัยมากมายที่ได้ศึกษาและออกแบบออนโทโลยีเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมาย

สําหรับโดเมนต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ในงานวิจัยของขนิษฐาและคณะ (2557) ได้พัฒนาออนโทโลยีเพ่ือใช้เป็นฐานความรู้

สําหรับการสืบค้นคําสําคัญเก่ียวกับข้าวไทย โดยออกแบบออนโทโลยีข้าวไทยท่ีประกอบไปด้วยคลาสพันธ์ุข้าวและคลาส

คุณลักษณะของข้าวแต่ละพันธ์ุ ในแต่ละคลาสจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าว เช่น กลิ่น การนวด การยืดของคอรวง การร่วง
ของเมล็ด ฯลฯ เป็นต้น หรืองานวิจัยของ Panawong, J et al. (2018) ท่ีได้ออกแบบออนโทโลยีดอกไม้ในประเทศไทย 
(Thailand’s Flora Ontology: TFO) เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาระบบพจนานุกรมเชิงความหมาย เป็นต้น สําหรับการ

ประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษาน้ัน ในงานวิจัยของ Nuntawong, C. et al. (2016) ได้ออกแบบออนโทโลยีกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (OTQF) ด้วยภาษา OWL และออนโทโลยีฐานความรู้มาตรฐานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

พร้อมคําพ้องความหมายจาก Wikipedia (SOSCC) ด้วยภาษา SKOS เพ่ือนําไปใช้ในการเชื่อมโยงออนโทโลยีสําหรับการหา

ความสอดคล้องระหว่างออนโทโลยีท้ังสอง หรือการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้มีการ
ออกแบบออนโทโลยีเชิงความหมายของความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทยในงานวิจัยของจุฑาทิพย์ และกุลธิดา 
(2560) โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังหนังสืออ้างอิง ตํารา รายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการมาใช้ในการ

ออกแบบออนโทโลยีท่ีประกอบไปด้วยคลาสท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษา ศาสนา การแต่งกาย ความเชื่อและพิธีกรรมของแต่ละกลุ่ม

ชาติพันธ์ุ ฯลฯ และพบว่าออนโทโลยีนี้มีความเหมาะสมท้ังในกระบวนการออกแบบ และการประยุกต์เพ่ือนําไปใช้จากการ

ประเมินด้วยการวิเคราะห์หาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยผู้ให้ข้อมูล 
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 สําหรับงานด้านทรัพยากรหนังสือและห้องสมุดนั้น ได้มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีได้ศึกษาการออกแบบออนโทโลยี

สําหรับใช้ในการอ้างอิงทางบรรณานุกรมสําหรับเอกสาร เช่น การออกแบบออนโทโลยี BIBO (Bibliographic Ontology) ใน
งานวิจัยของ Arcus, B. and Giasson, F. (2016) เพ่ืออธิบายถึงการอ้างอิงทางบรรณานุกรมของเอกสารชนิดต่าง ๆ แต่เน้นไป
ท่ีผลงานทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัย หรืองานวิจัยของ Peroni, S. and Shotton, D. (2018) ท่ีได้

ออกแบบชุดออนโทโลยี SPAR (Semantic Publishing and Referencing Ontologies) ซ่ึงเป็นชุดของออนโทโลยีสําหรับ

อธิบายประเภทของเอกสาร และกระบวนการอ้างอิงทางบรรณานุกรมเป็นหลัก แม้จะมีการออกแบบออนโทโลยีสําหรับการ

สืบค้นหนังสือในงานวิจัยของ Ullah, A. et al. (2016) ซ่ึงได้ออกแบบออนโทโลยี BookOnt เพ่ืออธิบายโครงสร้างของหนังสือ

ท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น สารบัญ หัวข้อ ดัชนี บรรณานุกรม รูปแบบของหนังสือ ฯลฯ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับออนโทโลยีหนังสือท่ีอยู่ในลักษณะเดียวกัน เช่น DocBook (Sah, M. and Wade, V., 2012) และ DoCO ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของชุดออนโทโลยี SPAR (Constantin, A. et al., 2016) แล้วพบว่า BookOnt มีปริมาณของคลาสและ

คุณสมบัติมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบออนโทโลยีหนังสือต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้มีรายละเอียดท่ีซับซ้อนและ

ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของหนังสือซ่ึงทําให้ออนโทโลยีมีขนาดใหญ่และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการสืบค้น 
ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางในการออกแบบออนโทโลยีหนังสือจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเหล่านี้ และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุดเพ่ือให้เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้

มากท่ีสุด 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การเตรียมข้อมูลและการรวบรวมคําสําคัญของเนื้อหาจากหนังสือ 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปล ปีท่ีพิมพ์ สํานักพิมพ์ เลข

เรียกหนังสือ และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ จากน้ันจึงรวบรวมข้อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะเด่นของเน้ือหาใน

หนังสือ โดยพิจารณาจากข้อมูลคําโปรยจากปกหน้าและปกหลังของหนังสือ คํานํา และสารบัญของหนังสือแต่ละเล่ม ดัง
ตัวอย่างในตารางท่ี 1 ท่ีแสดงข้อมูลบางส่วนจากหนังสือท่ีได้รวบรวมมาใช้ในการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างข้อมูลหนังสือท่ีนํามาใช้ในการวิจัย 
ชื่อหนังสือ ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ 
ผู้แต่ง เดส์ฟาร์ส, นายพล 
ผู้แปล ปรีดี พิศภูมิวิถี 
สํานักพิมพ์ กรุงเทพฯ: มติชน, 2552 
หัวข้อ ไทย, ประวัติศาสตร์, พระนารายณ์มหาราช 
เลขเรียกหนังสือ ด899ช 2552 
คําโปรย "ชิงบัลลังก์พระนารายณ์" เล่มนี้ เป็นบันทึก "การปฏิวัติสมัยพระนารายณ์" โดย "นายทหารฝร่ังเศส" ที่ต่อสู้กับกองกําลัง

สยาม ผู้เขียนมีบทบาทอย่างมากในการควบคุมดูแล จัดการและต่อสู้กับกองกําลังสยาม เอกสารฉบับนี้นับเป็นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ชั้นต้นชิ้นหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
 

จากนั้นจึงทําการหาคําสําคัญจากข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนข้างต้น โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดคําภาษาไทยที่ใช้

การอ้ างอิ งจากพจนานุ กรมและการตัดคํ าแบบ  Longest Matching ของ  LexToPlus (Haruechaiyasak, C. and 
Kongthon, A., 2013) และทําการละเว้นคําท่ีไม่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คําสามัญ คําท่ีไม่สําคัญ (Stop Words) จากข้อมูล Stop 
Words ภาษาไทยจํานวน 1,110 คํา (PyThaiNLP, 2019) รวมถึงคํากริยาและคําคุณศัพท์ท่ีพบจากพจนานุกรมภาษาไทย 
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LEXiTRON (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2562) โดยเก็บเฉพาะคํานามและคําท่ีไม่พบจาก

พจนานุกรมไว้เน่ืองจากอาจเป็นคําเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือ จากนั้นจึงคัดกรองคําท่ีซํ้ากันออกให้เหลือเพียงชุดเดียว 
ตัวอย่างเช่นข้อมูลคําโปรยจากตารางที่ 1 เม่ือดําเนินการตัดคําและละเว้นคําท่ีไม่เกี่ยวข้องแล้วจะได้คําสําคัญ

เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวดังตารางท่ี 2 
 

 ตารางที่ 2 ตัวอย่างการตัดคําและละเว้นคําท่ีไม่เก่ียวข้องจากข้อมูลคําโปรยของหนังสือ 
ข้อความต้นฉบับ ข้อความที่ตัดคาํและละเว้นคําที่ไม่เก่ียวข้องแลว้ 

"ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ "เล่มนี้ เป็นบันทึก  " การปฏิวัติสมัยพระนารายณ์ "
โดย  " นายทหารฝร่ังเศส "ที่ต่อสู้กับกองกําลังสยาม ผู้เขียนมีบทบาทอย่าง

มากในการควบคุมดูแล จัดการและต่อสู้กับกองกําลังสยาม เอกสารฉบับนี้

นับเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นชิ้นหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 

| บัลลังก ์| พระนารายณ์ | เล่ม | บันทึก |  
การปฏิวัติ | นายทหาร | ฝรั่งเศส | กองกําลัง | สยาม |  
การควบคุมดูแล | เอกสาร | ฉบับ | ประวัติศาสตร ์| ชั้นต้น |  
การศึกษา | การเปลี่ยนแปลง | สมเด็จพระ | นารายณ์ | 

 

3.2 การออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุด 
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลหนังสือและคําสําคัญท่ีได้จากข้อ 3.1 มาออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับ

ห้องสมุด (Thai Book Bibliography for Library Ontology: TBBLO) ด้วยโปรแกรม Protégé (The Board of Trustees 
of the Leland Stanford Junior University, 2019) ออนโทโลยีจะประกอบไปด้วยคลาส Book (หนังสือ) Author (ผู้แต่ง) 
Translator (ผู้แปล) และ Publisher (สํานักพิมพ์) โดยในคลาสหนังสือจะประกอบไปด้วยคลาสหมวดท่ีแบ่งตามระบบทศนิยม

ดิวอ้ี (Dewy Decimal Classification) ท่ีใช้จําแนกหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ได้แก่คลาสเลขหมวดใหญ่ท้ังหมด 10 คลาส 
เช่น 000 Generalities (หมวดใหญ่ 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ท่ัวไป) ไปจนถึง 900 History and Geography (หมวดใหญ่ 
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์) ในแต่ละคลาสหมวดใหญ่จะประกอบไปด้วยคลาสย่อยท่ีเป็นหมวดย่อยของหมวดใหญ่นั้น 
เช่น คลาส 900 History (หมวดย่อย 900 ประวัติศาสตร์) เป็นต้น และในแต่ละคลาสหมวดย่อยจะประกอบไปด้วยคลาส

หมวดท่ีอยู่ภายใต้หมวดย่อยนั้น ตัวอย่างเช่น คลาส 999 Extraterrestrial Worlds (หมวด 999 พ้ืนท่ีภายนอกโลก) เป็นต้น 
ตัวอย่างของออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุดแสดงได้ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอย่างของออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุด (TBBLO) 

 

ในคลาสหนังสือและแต่ละคลาสหมวดจะมี Instance ของหนังสือแต่ละเล่มท่ีบันทึกเข้าไปในออนโทโลยี ซ่ึงแต่ละ 
Instance จะมี Object Property และ Datatype Property ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหนังสือเล่มนั้น ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียด Property ของ Instance หนังสือแต่ละเล่ม 
ชื่อ Property ประเภทของ Property คําอธิบาย คลาสที่เกี่ยวข้อง 

hasBookName Datatype เก็บชื่อหนังสือ Book 
hasAuthor Object เก็บชื่อผู้แต่ง Author 
hasTranslator Object เก็บชื่อผู้แปล Translator 
hasPublisher Object เก็บชื่อสํานักพิมพ ์ Publisher 
hasPublishYear Datatype เก็บปี พ.ศ.ที่พิมพ์ Book 
hasCallNumber Datatype เก็บเลขเรียกหนังสือ Book 
hasTopic Datatype เก็บหัวข้อที่กําหนดโดยบรรณารักษ์ Book 
hasKeyword Datatype เก็บคําสําคัญที่ได้จากกระบวนการในข้อ 3.1 Book 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างของ Instance หนังสือเรื่อง ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ ซ่ึงอยู่ในคลาสหมวดหนังสือ 899 และ 
Instance ต่าง ๆ ท่ีเป็นรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างของ Instance หนังสือ ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ ในออนโทโลยี TBBLO 

 

3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ 
 ภาพที่ 3 แสดงถึงสถาปัตยกรรมของเคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 3 สถาปตัยกรรมของเคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุด 
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- เม่ือผู้ใช้นําข้อมูลหนังสือเข้าสู่ระบบ ระบบจะนําข้อมูลคําโปรยจากปกหน้าและปกหลังของหนังสือ คํานํา และ
สารบัญของหนังสือแต่ละเล่มมาทําการหาคําสําคัญตามกระบวนการในข้อ 3.1 เพ่ือให้ได้เฉพาะคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือ

ดังกล่าว 
 - เม่ือได้คําสําคัญท่ีต้องการแล้ว ระบบจะแปลงข้อมูลหนังสือและคําสําคัญท่ีได้ให้อยู่ในรูปของ Instance และจัดเก็บ
ลงในออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุด (TBBLO) 
 - จากน้ันเม่ือผู้ใช้ทําการสืบค้นหนังสือโดยการใช้คําค้น ระบบจะทําการสืบค้นข้อมูลจากคําค้นกับ Instance ของ
หนังสือแต่ละเล่มและ Property ท่ีเก่ียวข้องกับ Instance ในออนโทโลยี TBBLO โดยใช้คําสั่งภาษา SPARQL ในการสืบค้น

ข้อมูลจากออนโทโลยี 
 - เม่ือพบ Instance ท่ีสอดคล้องกับคําค้นแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อหนังสือท่ีสอดคล้องกับคําค้นให้แก่ผู้ใช้ 
 
4. ผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือ LibSearch Tool สําหรับสืบค้นทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุดจากออนโทโลยี TBBLO 
ขึ้นในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ภาษา JSP โดยเม่ือผู้ใช้กรอกคําค้นท่ีต้องการแล้ว เครื่องมือจะทําการสืบค้น

หนังสือท่ีสอดคล้องกับคําค้น และแสดงผลเป็นรายชื่อหนังสือท้ังหมดท่ีสอดคล้องให้แก่ผู้ใช้ ดังตัวอย่างหน้าจอในภาพท่ี 4 
แสดงให้เห็นผลการทํางานของเคร่ืองมือเม่ือผู้ใช้กรอกคําค้นว่า “ฝร่ังเศส สยาม” และเคร่ืองมือได้แสดงรายชื่อหนังสือท่ีมีคํา

สําคัญท่ีสอดคล้องกับคําค้นนี้แม้จะไม่มีคําค้นท่ีปรากฏในชื่อหนังสือหรือหัวข้อท่ีบรรณารักษ์กําหนดให้หนังสือดังกล่าว อีกท้ัง

ยังแสดงคําสําคัญท่ีสอดคล้องกับคําค้นท่ีผู้ใช้กรอกอีกด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายชื่อหนังสือท่ีสอดคล้องกับคําค้นจากผู้ใช ้
 

สําหรับข้อมูลหนังสือท่ีใช้ในการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมจากหนังสือภาษาไทยในหมวดวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และศาสนา หมวดหมู่ละ 100 เล่ม จากหนังสือในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย และได้
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลการค้นหาของหนังสือจากท้ังสามหมวดจากเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้นและโปรแกรม OPAC (Online 
Public Access Catalog) ท่ีใช้สืบค้นหนังสือในห้องสมุดดังกล่าว ผลการทดลองโดยการวัดประสิทธิภาพด้วย F-Measure 
(Ge, W., Fazal, Z. and Jakobsson, E., 2019) แสดงได้ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ค่า F-Measure ท่ีได้จากการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรม OPAC เปรียบเทียบกับเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึน 

หมวดหนังสือ 
F-Measure 

OPAC LibSearch Tool 
วิทยาศาสตร์ 0.5 0.80 
ประวัติศาสตร์ 0.57 0.74 
ศาสนา 0.48 0.67 
ค่าเฉลี่ย 0.52 0.73 

 
 จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ LibSearch Tool ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าโปรแกรม 
OPAC เดิมท่ีห้องสมุดใช้งานอยู่ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ F-Measure ของ OPAC (0.52) เทียบกับ LibSearch Tool 
(0.73) ซ่ึงเป็นผลมาจากชื่อเรื่องหรือคําสําคัญของหนังสือแต่ละเล่มใน OPAC ท่ีกําหนดโดยบรรณารักษ์นั้นไม่ครอบคลุมถึง

คําค้นท่ีหลากหลายจากผู้ใช้ ในขณะท่ี LibSearch Tool มีจํานวนคําสําคัญจากออนโทโลยี TBBLO ท่ีมากกว่าจึงมีโอกาส

สูงข้ึนท่ีจะสอดคล้องกับคําค้นเหล่านั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า หนังสือในหมวดศาสนาจากการทดลองกับท้ังสองโปรแกรมมี

ค่า F-Measure ท่ีต่ํา (0.48 และ 0.67) เม่ือเทียบกับหนังสืออีกสองหมวด ซ่ึงมีผลมาจากลักษณะของข้อมูลหนังสือในหมวดน้ี

นิยมใช้คําสําคัญท่ีคลุมเครือ และบางคํายังสามารถตีความเพ่ิมเติมได้หลากหลายจึงมักไม่สอดคล้องกับคําค้นท่ีผู้ใช้กําหนด 
(เช่น เวียนว่าย ตายเกิด ทางสว่าง ฯลฯ) ในขณะท่ีหนังสือในหมวดวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์จะนิยมใช้คําสําคัญท่ีชัดเจน

และตรงกับเน้ือหาของหนังสือมากกว่า (เช่น หลุมดํา แรงโน้มถ่วง อยุธยา กบฏ ศักดินา ฯลฯ)  
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอการออกแบบออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับห้องสมุด (TBBLO) ท่ี
รวบรวมข้อมูลของหนังสือ โดยเฉพาะคําสําคัญของหนังสือด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดคําและการละเว้นคําท่ีไม่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ได้คําสําคัญท่ีต้องการแล้วจึงจัดเก็บลงในออนโทโลยีท่ีได้ออกแบบไว้ จากน้ันจึงได้พัฒนาเครื่องมือสืบค้นทรัพยากร

หนังสือสําหรับห้องสมุดในรูปแบบของ Web Application เพ่ือใช้งานร่วมกับออนโทโลยี TBBLO ผู้วิจัยได้ทําการทดลองเพื่อ

หาประสิทธิภาพในการค้นหาหนังสือโดยคําค้นจากผู้ใช้ จากผลการทดลองพบว่าเครื่องมือท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า

เม่ือเทียบกับโปรแกรม OPAC ท่ีใช้อยู่ในห้องสมุดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามข้อจํากัดท่ีพบในงานวิจัยนี้คือ คําสําคัญท่ีได้จาก

กระบวนการรวบรวมข้อมูลหนังสือนั้นอาจยังไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาในหนังสือท้ังหมด และยังพบว่าคําสําคัญท่ีได้อาจมีบางคํา

ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวเท่าท่ีควร อีกท้ังการหาความสอดคล้องกับคําค้นจากผู้ใช้ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีท่ี

ผู้ใช้กําหนดคําค้นท่ีอาจมีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน ซ่ึงต้องพิจารณาถึงวิธีการหาความสอดคล้องของคําในเชิง

ความหมายต่อไป 
 สําหรับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะปรับปรุงวิธีการหาคําสําคัญจากเนื้อหาในหนังสือเพ่ือลดจํานวน

คําสําคัญท่ีอาจไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของหนังสือลง และปรับปรุงเทคนิคในการหาความสอดคล้องเชิงความหมายของคําค้น

จากผู้ใช้ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือให้สามารถใช้ประโยชน์จากคําสําคัญท่ีมีอยู่ให้มากขึ้น เช่น สามารถแนะนําหนังสือท่ี

ใกล้เคียงกับหนังสือจากผลการค้นหาได้ เพ่ือให้ทรัพยากรหนังสือจํานวนมากท่ีมีอยู่ในห้องสมุดได้รับการใช้งานอย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
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เครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว  
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว เพ่ือนับจํานวนผู้ใช้งานห้อง

มินิเธียเตอร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยทําการพัฒนาระบบด้วย
บอร์ดอาร์ดูโน่ท่ีใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟาเรด และทําการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงจํานวน 200 คน 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 4.13 จาก 5 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.687 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ: เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ  การนับจํานวนผู้ใช้งาน  อาร์ดูโน่ 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to develop a one-way counting system for counting the number 
of users who use the mini theater room in the Academic Resource and Information Technology Center of 
Nakhon Pathom Rajabhat University. We developed the object detection sensor with infrared light and 
Arduino board and evaluated the result of the research by the satisfaction from 200 actual users. Finally, 
we found that the users were satisfied with the overall usage at a high level with average 4.13 out of 5 
points and standard deviation equal 0.687. It can be concluded that this development was actually works 
and effective. 
 
Keywords: object detection sensor, users counting, arduino 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 151



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 161 

1. บทนํา 
 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ อีกท้ังเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันยังได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจะอยู่รอดและมีพัฒนาการได้จะต้องสามารถปรับตัวและ

จัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีผลต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให้เทคโนโลยีล้าสมัยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความ

จําเป็นท่ีผู้บริหารขององค์กรจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นงานบริการ

ส่วนใหญ่จําเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลทางสถิติเพ่ือใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาธุรกิจในอนาคต ซ่ึงการเก็บข้อมูล

ทางสถิตินั้นจําเป็นต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล เช่น 
ห้างสรรพสินค้ามีการเก็บสถิติจํานวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวัน ซ่ึงการใช้คนในการเก็บข้อมูลนั้นอาจทําได้ยากและได้จํานวนผู้

เข้าใช้บริการไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังน้ันระบบนับจํานวนคนจึงเป็นเทคโนโลยีตัวช่วยท่ีดีในการเก็บข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ 
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว เพ่ือนับจํานวนผู้

เข้าใช้บริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับข้อมูลตามความเป็นจริงในการให้บริการ โดยนํา
เทคโนโลยีอาร์ดูโน่ทํางานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟาเรดและบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจําเอสดีการ์ด 
แทนท่ีระบบเดิมท่ีใช้วิธีให้ผู้ใช้บริการลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งาน ซ่ึงจะสามารถทําให้ได้ข้อมูลการใช้งานจริงท่ีสามารถ

นําไปใช้ในการวางแผนบริการจัดการองค์กรได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

เพ่ือพัฒนาระบบนับและเก็บสถิติจํานวนผู้เข้าใช้บริการภายในห้องมินิเธียเตอร์ สํานักวิทยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ณัฐวัฒน์ เรืองทอง (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องระบบจัดการลานจอดรถเพื่อแก้ปัญหาการจอดรถในห้างสรรพสินค้าท่ี

มีลูกค้าเป็นจํานวนมากและมีปริมาณรถที่เข้ามาจอดเพ่ิมมากข้ึนจนทําให้ลูกค้าต้องใช้เวลาขับวนในลานจอดหลายรอบจึงจะได้ท่ี

จอด ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการนําระบบจัดการลานจอดรถไร้สายมาใช้  โดยนําเซนเซอร์วัดระยะและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
Xbee มาประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างเป็นระบบจัดการลานจอดรถโดยระบบสามารถนับจํานวนรถเข้าออกและ

แสดงผลจํานวนท่ีว่างในลานจอดโดยสามารถแสดงผลการจํานวนช่องว่างในลานจอดสูงสุด 99 ช่อง โดยระบบสามารถใช้กับ

รถยนต์และทํางานในท่ีร่มเท่านั้น  
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ (2553) ทําการวิจัยระบบตรวจนับวัตถุอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มัลไลซ์คอ

รีเลชั่น ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าปริมาณมากในแต่ละวันจะต้องมีการนับจํานวนสินค้าท่ีผลิตได้ในแต่ละวัน การใช้
มนุษย์ในการนับจะใช้เวลานานอาจเกิดการผิดพลาดในการนับ จึงได้นําอุปกรณ์การนับมาช่วยงานมนุษย์ด้วยการใช้ทฤษฎี

ทางการประมวลผลภาพเพ่ือตรวจนับวัตถุเคลื่อนท่ีบนรางสายพาน โดยการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัลและประมวลผลด้วย

ทฤษฎีเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มัลไลซ์คอรีเลชั่นเพ่ือทําการตรวจจับวัตถุ 
บุญธง วสุริย์ (2551) วิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบนับผู้เข้าใช้ห้องสมุดแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ สร้าง

เครื่องนับจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดแบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมสําหรับควบคมุการเชื่อมต่อระหว่าง

อุปกรณ์ภายนอกกับคอมพิวเตอร์สําหรับนับจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดแบบอัตโนมัติ โดยการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มา
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ประยุกต์ใช้ร่วมกับโฟโต้เซ็นต์เซอร์ เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Quick BASIC สําหรับใช้นับจํานวนผู้ใช้บริการที่ผ่าน

เข้า-ออกห้องสมุด และแสดงผลด้วยกราฟทางจอภาพพร้อมเก็บข้อมูลลงบนระบบเก็บข้อมูล  
รัฐวัฒน์ เซมา (2557) ทําการศึกษาเร่ือง เครื่องนับจํานวนรถยนต์ เพ่ือไม่ให้ผู้ขับข่ีรถยนต์เสียเวลาในการวนหาท่ีจอด

รถ จึงได้ทําการออกแบบเครื่องจําลองการนับจํานวนรถเข้า-ออก ท่ีมีต้นทุนการผลิตตํ่า และสามารถดูข้อมูลการนับจํานวนรถท่ี

เข้ามาจอดในลานจอดรถผ่านทางจอแสดงผล LCD เพ่ือสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในสถานท่ีจอดรถจริง โดยสามารถแสดง
ข้อมูลจํานวนรถท่ีอยู่ในสถานท่ีจอดรถ และนําข้อมูลมาเก็บสถิติการใช้บริการจอดรถ โดยมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของ

บอร์ด R-OPAMP  
วสุนธรา ปะมา และคณะ (2558) ทําการศึกษาเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับนับจํานวนคนภายในอาคารด้วย Infrared 

Sensorและ Smart Floors เพ่ือนับจํานวนคนเข้าออกและจํานวนคนท่ีอยู่ภายในอาคาร และทําการเก็บสถิติวิเคราะห์การใช้

บริการอันจะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในอาคาร โดยอาศัยหลักการนับคนเขาออกด้วยเซ็นเซอร์ 2 ตัว ตั้งชื่อ
เป็น Sensor1 และ Sensor 2 ถ้า Sensor1 ถูกตัดก่อน Sensor2 ให้นับเป็ นคนเขา แต่ถ้า Sensor2 ถูกตัดก่อน Sensor1 ให้
นับเป็นคนออกและส่งผลการนับมายังสถานีฐานผ่านระบบ Xbee  

วิษณุกร จักร์คร่อง (2557) ทําการศึกษาเร่ือง เคร่ืองกระปุกออมสินนับเงินอัตโนมัติ โดยกระปุกออมสินนี้สามารถนับ

จํานวนเงินและบอกจํานวนเหรียญแต่ละชนิดท่ีหยอดลงไปในกระปุกได้ โดยสามารถใช้ได้กับเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 บาท 
และเหรียญ 10 บาท เป็นการนําเซนเซอร์ก้ามปูมาใช้ในการนับเหรียญ และนับจํานวนเงิน โดยจะใช้เซนเซอร์ก้ามปูท้ังหมด 3 
ตวัใช้ไฟเลี้ยง 5 V จํานวนเงินและจํานวนเหรียญท่ีนับได้จะแสดงผลบนจอ LCD 

ไวยากรณ์ ชูสาย และคณะ (2558) ทําการศึกษาออกแบบเคร่ืองจําแนกประเภทเหรียญและนับเหรียญข้ึนมา เพ่ือ

จําแนก เหรียญแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากความกว้างของเหรียญท่ีแตกต่างกันและความลาดเอียงของพ้ืน และใช้เซ็นเซอร์

ร่วมกับ บอร์ด STM32F4 Discovery ในการนับและประมวลผล แล้วส่งข้อมูลการประมวลผลท่ีได้ท่ีมีท้ังข้อมูลบอกค่าของ

เหรียญ และ รวมจํานวนเงินท้ังหมด แล้วแสดงผลออกทางหน้าจอ LCD 
 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนการทํางานไว้สามส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย แบ่งเป็น  
ศึกษาระบบการทํางานเดิม โดยใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้องมินิเธียเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงพบว่าเดิมนั้นมีการนับจํานวนผู้ใช้บริการจากการลงชื่อในสมุดเข้าใช้ห้อง ซ่ึงพบ

ปัญหาข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากในบางครั้งผู้เข้าใช้บริการไม่ได้ลงชื่อ หรือลงชื่อคนเดียวแต่เข้าใช้หลาย

คน และข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนนี้เองอาจส่งผลให้เกินการตัดสินใจท่ีผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรได้ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําระบบใหม่ โดยต้องการจัดทําระบบท่ีสามารถนับจํานวนผู้ใช้บริการและเก็บสถิติได้

อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสื่อถึงปริมาณผู้เข้าใช้งานจริง ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการการให้บริการท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์จริงย่ิงข้ึน 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ส่วนท่ี 2 ทําการออกแบบและพัฒนาระบบดําเนินงานใหม่ โดยให้ระบบสามารถนับจํานวนผู้ใช้บริการและเก็บสถิติ

ไว้ในหน่วยความจําเอสดีการ์ด นอกจากน้ียังให้ระบบแสดงจํานวนผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ดูแลระบบได้ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 

 

ส่วนที่ 3 การออกแบบการทํางานของเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว โดยเม่ือมีคนผ่านเซนเซอร์ ระบบ

จะทําการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการและเก็บลงในหน่วยความจําเอสดีการ์ด ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

ส่วนท่ี 4 การออกแบบและพัฒนาระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว โดยมีการต่อวงจรเข้ากับบอร์ด

อาร์ดูโน่เพ่ือให้เครื่องสามารถทํางานและแสดงผล ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 3  
 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบการทํางานจริงของระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว โดยหน้าจอของระบบเมื่อ

เร่ิมต้นทํางานจะแสดงจํานวนของผู้ใช้บริการที่อยู่ในห้องเป็น 0 คน และจํานวนผู้ใช้ท้ังหมด 0 คน ดังแสดงในภาพท่ี 4(a) ต่อมา
เม่ือมีผู้ใช้หนึ่งคนเดินเข้าใช้บริการ ระบบจะแสดงจํานวนผู้ท่ีคงอยู่ในห้อง (IN) เพ่ิมเป็น 1 คน และจํานวนผู้ใช้ท้ังหมด (ALL) กเ็พ่ิม

เป็น 1 คน ดังแสดงในภาพที่ 4(b) และเม่ือผู้ใช้บริการดังกล่าวเดินออกจากห้อง ระบบจะแสดงจํานวนผู้ใช้ท่ียังคงอยู่ในห้องลดลง

เป็น 0 คน แต่จํานวนผู้ใช้ท้ังหมดยังเป็น 1 คนดังแสดงในภาพท่ี 4(c) โดยจะมีข้อมูลถูกจัดเก็บลงในหน่วยความจําเอสดีการ์ดดัง

แสดงในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 2 การทํางานของระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 
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ภาพท่ี 3 ผงัวงจรของระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเขา้-ออกแบบทางเดยีว 
 

 

 
 (a)     (b)     (c) 
ภาพที่ 4 หน้าจอระบบเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว (a) หน้าจอเริ่มต้นการทํางาน (b) หน้าจอเม่ือมีคนเดินเข้า 

(c) หน้าจอเม่ือมีคนเดินออก 
 

 
ภาพท่ี 5 ข้อมูลท่ีถูกบันทึกลงในหน่วยความจําเอสดีการ์ด 

 
5. ผลการวิจัย 

 

 ผลการทดสอบการทํางานผู้วิจัยได้ทําการทดสอบโดยการนําเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียวไปติดต้ังท่ี

ห้องมินิเธียเตอร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรากฎว่า เคร่ืองสามารถนับ
จํานวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันได้และยังสามารถเก็บข้อมูลจํานวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันลง SD Card ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

5.1. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์ท่ีผ่านเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 200 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สังกัดคณะครุศาสตร์ 26 คน คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 คน คณะวิทยาการจัดการ 55 คน และคณะพยาบาล

ศาสตร์ 14 คน ซ่ึงมีเพศชายและเพศหญิงในจํานวนเท่ากัน โดยส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 19-21 ปี และ 22-24 ปี และ
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการใช้บริการคือ

อาจารย์  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 
ประเด็น X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการใช้งานอุปกรณ์ 4.11 .735 มาก 
2. ด้านผู้ใช้บริการ 4.09 .716 มาก 
3. ด้านกายภาพ 4.18 .715 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.85 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเคร่ืองนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียวใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.18) ด้าน
การใช้งานอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) และด้านผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านการใช้งานอุปกรณ์ 
ประเด็น X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการแสดงผลที่เข้าใจง่าย 4.25 0.84 มาก 
2. มีการบันทึกผลท่ีถูกต้องและแม่นยํา 4.14 0.85 มาก 
3. สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.12 0.80 มาก 
4. ตําแหน่งการจดัวางอุปกรณ์ 4.03 0.85 มาก 
5. ภาพลักษณ์ของวัสดุท่ีนํามาสร้างอุปกรณ ์ 4.02 0.90 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.85 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 
ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแสดงผลท่ีเข้าใจง่าย 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.25) มีการบันทึกผลท่ีถูกต้องและแม่นยํา อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.14) สามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.12)  
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านผู้ใช้บริการ 
ประเด็น X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เครื่องมือท่ีติดต้ังอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 4.02 0.82 มาก 
2. เครื่องมือไม่บดบังทัศนียภาพ 4.08 0.83 มาก 
3. เครื่องมือไม่รบกวนการใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์ 4.07 0.92 มาก 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.09 0.89 มาก 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม 4.19 0.81 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.85 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 
ด้านผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19) ความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) เครื่องไม่บดบังทัศนียภาพ อยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.08)   
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านกายภาพ 
ประเด็น X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีความแข็งแรง ทนทาน 4.17 0.84 มาก 
2. มีความง่ายต่อการติดต้ัง 4.15 0.79 มาก 
3. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม 4.15 0.82 มาก 
4. หน้าจอแสดงผล 4.23 0.77 มาก 
5. ภาพรวมความพึงพอใจ 4.23 0.86 มาก 

ภาพรวม 4.18 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว 
ด้านกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.18) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน้าจอแสดงผลและภาพรวมความ

พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23) มีความแข็งแรง ทนทาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) มีความง่ายต่อการติดต้ังและ
เป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15) 

 

5.2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ผู้วิจัยได้ทําการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึงทดลองให้เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาฝึกงานของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 20 คน เดินผ่านระบบด้วยการแจกแจงแบบสุ่ม โดยทําการทดลองท้ังสิ้นสามรอบ 
ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ทดสอบจํานวน 20 คน 
รอบการทดสอบ จํานวนคนท่ีนับได้ เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 

รอบท่ี 1 19 95 % 
รอบท่ี 2 20 100 % 
รอบท่ี 3 20 100 % 

เฉลี่ย 19.67 98.33 % 
 

5.3 อภิปรายและสรุปผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สําหรับนับจํานวนผู้ใช้บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยนําบอร์ดอาร์ดูโน่มาใช้ในการควบคุมการนับจํานวน

ร่วมกับโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟาเรด พบว่าระบบสามารถนับจํานวนและบันทึกข้อมูลจํานวนผู้เข้าใช้บริการ

ห้องมินิเธียเตอร์ในแต่ละวันได้แม่นยําถูกต้องตามเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รศ.ดร.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล งานวิจัยซ่ึงท่านได้ให้คําแนะนําและข้อคิดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการทําวิจัย 
อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างดําเนินการอีกด้วย  
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การพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนก่ิวคอหมาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  
บนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง 

Reservoir inflow forecasting in Kewkormah Dam Using Data Mining Techniques 
Based on Machine Learning 

 

วีรศักด์ิ ฟองเงิน1*  สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ1  และวชิระ หล่อประดิษฐ2์ 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
2สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

*weerasak_i@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิว

คอหมา2)เปรียบเทียบผลปริมาณนํ้าจริงกับผลการพยากรณ์ปริมาณนํ้าเข่ือนกิ่วคอหมา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลงานวิจัยนี้ได้
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในเขื่อนกิ่วคอหมา ประกอบด้วย ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน้ําในเข่ือน 
ปริมาณการปล่อยน้ําอัตราการระเหย ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ และ ความชื้นอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 
พ.ศ. 2562 รวม 12 ปี จํานวน 24,002 ระเบียน นํามาทดสอบเทคนิคการพยากรณ์ 3) พัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณน้ําใน
เข่ือนก่ิวคอหมา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้ําในเข่ือนกิ่วคอหมา ประกอบด้วย 4 
เทคนิค ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์การถดถอย วิธีโครงข่ายประสาทเทียมวิธีป่าแบบสุ่ม และ วิธีเทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์
โดยเลือกจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลท้ัง 4 เทคนิค พบว่า 
วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าสุดท่ี 0.5589 และเป็นวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับพัฒนาระบบ ท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนแต่ละเทคนิค พบว่าวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ วิธีป่าแบบสุ่ม วิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.5589, 0.6020, 0.6658, และ 0.7146 ตามลําดับ      
3) การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยนําเทคนิควิธีแบบจําลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์มาเป็นโมเดลในการพัฒนาระบบ พบว่า
ความคลาดเคลื่อนตํ่ากว่าช่วงทดสอบโมเดล  

 
คําสําคัญ: การพยากรณ์  โครงข่ายประสาทเทียม  วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมซชีนส์  วิธีการวิเคราะห์การถดถอย  วิธีป่าแบบสุ่ม 
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Abstract 
 
This research presents the three objectives. First, the researchers studied about the appropriate 

data mining techniques for Forecasting Daily Discharge in Kewkormah Dam. Second, the researcher aims 
to the comparison of the prediction of water and Daily Discharge in Kewkormah Dam in Lampang province 
by using data mining techniques. The factors affected to the level of water inflow, water storage, water 
outflow, evaporation rate, rainfall rate, temperature and air humidity. The data collected daily eleven 
years from the year 2007 to 2019 with 24,002 records. The model created from the data. Third, the researcher 
developed the Forecasting Daily Discharge System of Kewkormah Dam.  

The research showed the three major results. First of all, the four appropriate data mining techniques 
that recovered from the relate researches used to predict the water level in the dam. There were Regression 
Analysis (RA), Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM) and Random Forest (RF). 
Next, the researcher compared the prediction results from four data mining techniques. Researcher found the 
lowest errors value is SVM with 0.5589. SVM was the most appropriate way to develop the prediction 
water level system. Considering the errors of an absolute values from the several techniques, researcher 
found SVM, RF, RA and ANN have errors values by following: 0.5589, 0.6020, 0.6658 and 0.7146. Last, the 
researcher developed Forecasting Daily Discharge System and studies the trial of system. The researcher 
used SVM Technique to model the system. The result showed the errors values is lower than the model 
testing values. 
 
Keywords: forecasting, artificial neural network, support vector machine, regression analysis, random forest 
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1. บทนํา 
 

สํานักงานชลประทานท่ี 2 จังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเข่ือนกิ่วคอหมา ได้มีนโยบายให้มีการนํา

ข้อมูลน้ําในอดีตท่ีผ่านมาจัดเก็บให้เป็นระบบ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการแจ้งเตือนประชากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ีท้าย

เข่ือน จากท่ีผ่านมาพบว่า จังหวัดลําปาง ประสบปัญหาสภาวะนํ้าท่วม ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็น

จํานวนมากไม่ว่าจากผลกระทบน้ําท่วมใหญ่ปี 2554 ปี 2556 และ ปี 2560 เนื่องจากระยะทางจากเข่ือนกิ่วคอหมามายังพ้ืนท่ี

ชุมชนในอําเภอวังเหนือ และ อําเภอแจ้ห่ม ท่ีผ่านมามีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า แต่มีการแจ้งเตือนในเวลาที่กระชั้นชิด ไม่
เพียงพอเตรียมการรับมือภัยน้ําท่วมท่ีจะเกิดข้ึน 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคพยากรณ์ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาโดย

การศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและเลือกเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์และจัดการกับข้อมูลในอดีตท่ีเตรียมไว้เพ่ือนํามา

วิเคราะห์และทดสอบ เป็นข้อมูลรายวัน โดยมีการจัดเก็บค่าตามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง วันละ 6 ครั้ง จํานวน 24,002 ระเบียน มา
สรุปผลหลาย ๆ เทคนิควิธีและเลือกใช้วิธีพยากรณ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน และ ค่าเฉลี่ยของรากท่ีสอง

ของกําลังสองน้อยท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงเทคนิควิธีดังกล่าวเป็นการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นยํามากที่สุด นํามาจัดการนําไปสู่การ

พัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา 
ผู้วิจัยหวังว่าระบบพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา จะเป็นระบบช่วยการตัดสินใจในการช่วยแจ้งเตือนภัย

ท่ีเกิดจากน้ําท่วมล่วงหน้าอย่างทันถ่วงที เพ่ือช่วยลดผลกระทบกับทรัพย์สินของประชาชนและ ช่วยลดงบประมาณของภาครัฐ

ในการจัดชื้อเคร่ืองเตือนภัยน้ําท่วม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

2.1 เพ่ือศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

มนต์ชัย  เทียนทอง (2548: 547) อธิบายว่า การพยากรณ์ หมายถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะหรือแนวโน้มของ

สิ่งท่ีสนใจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจซ่ึงการพยากรณ์จะต้องดําเนินการเป็นส่วนแรกสุด

ท่ีจะต้องทําก่อนการวางแผน หรือการเตรียมการท่ีจะเริ่มทําอะไรเพ่ือความถูกต้องและแม่นยําในการตัดสินใจ  
 ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (2549 : 2) อธิบายว่าเหมืองข้อมูลหมายถึงกระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือข้อความรู้ท่ีอยู่

ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีซับซ้อน เพ่ือนําข้อความรู้ ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ขั้นตอนการทําเหมืองข้อมูล

ประกอบด้วยการคัดลอกข้อมูล การเตรียมข้อมูล การแปลงรูปแบบข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ใน
งานเหมืองข้อมูลประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่การจัดหมวดหมู่ การประเมินค่า การพยากรณ์ การจัดกลุ่ม และ การรวมตัว 
 พยุง มีสัจ (2551 : 16-23) อธิบายว่า โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) เป็นการศึกษา

ระบบการทํางานของเซลล์ประสาทภายในสมองท่ีประกอบด้วยเซลล์ประสาท (Neuron) และเส้นประสาทโดยท่ีเซลล์ประสาท

จะเชื่อมต่อกันในรูปแบบโครงข่าย ซ่ึงการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลของระบบประสาทนั้นจะส่งข้อมูลผ่านระบบ

โครงข่ายของเซลล์ประสาท ซ่ึงโครงข่ายประสาทเทียมได้จําลองรูปแบบการทํางาน และข้อมูลจะถูกส่งจากชั้นข้อมูลเข้าไปถึง

ชั้นข้อมูลออกโดยไม่มีการส่งย้อนกลับโหนดในชั้นเดียวกันก็ไม่มีการเชื่อมต่อกัน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปรับค่าน้ําหนักท่ีเชื่อมต่อระหว่าง

โหนดให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างผลลัพธ์ท่ีได้กับผลลัพธ์ท่ีต้องการ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการทํางานเครือข่ายประสาทเทียม 
   

  พิชญ์สินี ชมพูคํา (2554,2-3)อธิบายว่าเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) คือการหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอ่ืน ๆ มักจะใช้เครื่องมือทางสถิติท่ีเรียกว่า ซ่ึงเป็นกระบวนการท้ังหมดท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 
ตัวแปรข้ึนไป โดยท่ีตัวแปรหนึ่งเป็นผลมาจากอีกตัวแปรหนึ่งหรือหลายตัวแปรก็ได้ โดยอาศัยข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างและการ
อนุมานดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม 
   

 Duda,R.O. and HartPattern,P.E(1993 : 237)อธิบายว่า เทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ (SVM)เป็นสมการท่ี

ใช้ในการจําแนกค่าคุณลักษณะของสองกลุ่มท่ีวางตัวอยู่ในพ้ืนท่ีคุณลักษณะ (Feature Space) ออกจากกันโดยจะสร้างเส้น

แบ่ง (Plane) ท่ีเป็นเส้นตรงข้ึนมา และเพ่ือให้ทราบว่าเส้นตรงท่ีแบ่งสองกลุ่มออกจากกันนั้น เส้นตรงใดเป็นเส้นตรงท่ีดีท่ีสุด

โดยเส้นตรงนั้นก็จะถูกเพ่ิมเส้นขอบ (Margin) ออกไปท้ังสองข้าง โดยเส้นขอบท่ีเพ่ิมนั้น จะขนานกับเส้นเดิมเสมอ เส้นขอบท่ี

เพ่ิมมานี้จะขยายออกไปจนกว่าจะสัมผัสกับค่าของกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้ท่ีสุด ข้อมูลสองกลุ่มไม่ได้วางตัวในพ้ืนท่ีคุณลักษณะ เป็น

เพียงสองกลุ่มและแบ่งได้โดยเส้นตรงท่ีใช้สมการซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์แบบเชิงเส้นได้ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 เทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์เป็นสมการท่ีใช้ในการจําแนกค่าคุณลักษณะของสองกลุ่ม 
  

 Breiman (2001) อธิบายว่าเทคนิควิธีป่าแบบสุ่ม (Random Forest) เป็นวิธีท่ีเป็นอัลกอริทึมท่ีเสนอโดย ป่าของต้นไม้

ตัดสินใจประกอบไปด้วยต้นไม้ตัดสินใจจํานวนหลายต้นแต่ละต้นเป็นอิสระต่อกัน ในการทํานายเอาต์พุตจะเริ่มต้นจากนําอินพุตใส่

ลงไปในต้นไม้ตัดสินใจแต่ละต้น โดยต้นไม้แต่ละต้นจะทําการจําแนกประเภทหรือทํานายเอาต์พุตออกมา หลังจากนั้นเอาต์พุตสุดท้

ายจะได้มาจากการโหวตของต้นไม้ตัดสินใจแต่ละต้น โดยเลือกค่าท่ีได้รับการโหวตมากท่ีสุด อัลกอริทึมในการสร้างป่าของตนไม้ต้

ดสินใจต้นไม้ตัดสินใจแต่ละต้นในป่าของต้นไม้ตัดสินใจจะถูกสร้างด้วยอัลกอริทึม  
 

 
 

ภาพที่ 4 สร้างป่าของตนไม้ต้ดสินใจต้นไม้ตัดสินใจแต่ละต้นในป่าของต้นไม้ตัดสินใจ 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
เป็นข้อมูลปริมาณน้ําไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2550-2562 จํานวน 12 ปี เป็นข้อมูลรายวัน โดยมี

การจัดเก็บทุก ๆ 4 ชั่วโมง วันละ 6 ครั้ง รวมท้ังหมด 24,002 ระเบียน 
 

 4.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการทดลอง (Data Preprocessing) 
 ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา ประกอบด้วย วันท่ี ปริมาณน้ําไหลเข้า ปริมาณการ

ปล่อยน้ํา อัตราการละเหย ปริมาณน้ําในเข่ือน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และ ความชื้นอากาศ เป็นข้อมูลช่วง ปี 2550 – 2562 
นํ าข้อ มูลมาปรับป รุงในส่วนของค่ า ท่ีขาดหายไป (Missing Value) โดยใช้ วิธี เฉลี่ ยค่ าจากรายการก่อนและหลั ง                    
ทําการนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในช่วงท่ีกําหนด จัดเป็นการลดระยะห่างของข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลชนิดเดียวกันมีระยะห่างมากเกินไปจึงมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในบางโมเดล ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการเฉลี่ยค่าจากชุดข้อมูลปกติไปยังทําการนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) 
วัน – เดือน ปี ปริมาณนํ้าไหล

เข้า 
ปริมาณปล่อยน้ํา อัตราการละเหย ปริมาณนํ้า 

1-Jan 2007 0.38 0.42 152.80 105.60 
2-Jan 2007 0.39 0.43 152.80 104.80 
3-Jan 2007 1.20 0.12 152.80 103.60 

      
'1 Jan' 0 0.007618 0.004726 0.378947 105.6 
'2 Jan' 0 0.007618 0.004726 0.378947 105.6 
'3 Jan' 0 0.02352 0.004826 0.378947 104.8 

 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โปรแกรมWEKA ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสถิติการพยากรณ์ 
 

             4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
(1) หาค่าเฉลี่ย 

       (2) หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
       (3) สถิติการพยากรณ์ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE) (Joyce, B.R., and 
Weil, M. (2000) 

              

(1) 

     (4) สถิติการพยากรณ์ ความคลาดเคล่ือนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) (Joyce, B.R., 
and Weil, M. (2000) 

               

(2) 
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5. ผลการวิจัย 
  

 ผู้วิจัยได้นําเทคนิคการพยากรณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจํานวนท้ังหมด 24,002 ระเบียน 
โดยมีภาพรวมของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและนําข้อมูลเข้าเป็นข้อมูลย้อนหลังรายวัน จํานวน 12 ปี ลงในโปรแกรม WEKA ทดสอบ

ประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี Cross-validation 10-fold คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยท่ีแต่ละส่วนมีจํานวน

ข้อมูลเท่ากัน หลังจากน้ันข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเพื่อทําการวิเคราะห์ทดสอบข้อมูลหา

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ และความคลาดเคล่ือนเฉลี่ยกําลังสอง  
 ผลทดสอบท้ัง 4 โมเดล พบว่า ค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์มีค่าสัมบูรณ์ของ

ความคลาดเคลื่อนตํ่าสุด ท่ี 0.5589 และเป็นวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับนําไปพัฒนาระบบพยากรณ์น้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมา 
ท้ังนี้เม่ือพิจารณาค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนแต่ละเทคนิคมีค่าความคลาดเคล่ือนจากน้อยสุดไปหามากสุดตามลําดับ 
ดงัน้ี วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.5589 วิธีป่าแบบสุ่ม มีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.6020 
วิธีวิเคราะห์การถดถอยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.6658 และ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 
0.7146 ตามลําดับ  
 จากผลการวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนแต่ละโมเดล ผู้วิจัยได้ เปรียบเทียบกับค่าท่ีแต่ละโมเดลมีการพยากรณ์ได้ 
กับ เทคนิคการพยากรณ์ 4 วิธี ได้ผลแสดงดังภาพท่ี 5  
 

 
 

ภาพที่ 5 แบบจําลองผลการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนเปรียบเทียบท้ัง 4 วิธี 
  

 ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์นําไปพัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณนําในเขื่อนกิ่วคอหมา เนื่องจาก
เป็นวิธีท่ีมีค่าความคาดเคลื่อนตํ่าสุดผลของการพัฒนาระบบประกอบด้วย ปริมาณนํ้าไหลเข้า การปล่อยน้ํา ปริมาณนํ้าไหลเข้า

เข่ือนก่ิวคอหมา รายงานผลการพยากรณ์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดอืนการแจ้งเตือนระดับน้ํา แสดงดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักระบบพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมา 
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 ในส่วนการพัฒนาระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการทํางาน ประกอบด้วย 1. ส่วนในการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย

ข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2. ส่วนการรายงานข้อมูลปริมาณนํ้า ปริมาณนํ้าไหลเข้า ปริมาณการปล่อยน้ํา และ อัตราการละเหย 
ในรูปแบบข้อมูลมูลย้อนหลังเปรียบเทียบรายปี และ ตามช่วงวันท่ี 3. ส่วนการพยากรณ์ปริมาณนํ้าลว่งหน้ารายวัน รายสัปดาห์ 
รายเดือน ดังตัวอย่างประกอบได้ด้วย 

1. การรายงานข้อมูล ปริมาณนํ้าย้อนหลัง และ การแจ้งเตือนระดับน้ํา ตัวอย่างดังภาพท่ี 7 
 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลปริมาณนํ้าย้อนหลัง 
 

2. การรายงานข้อมูลปริมาณนํ้าไหลเข้า และ ปริมาณการระบายน้ําย้อนหลัง เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา 
ตัวอย่างดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลปริมาณปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือน และ ปริมาณการปล่อยน้ํา 
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3. รายงานข้อมูลปริมาณนํ้าเข้าเข่ือน ปริมาณนํ้าในเข่ือน กับ ข้อมูลท่ีมีการพยากรณ์ตัวอย่างดังภาพท่ี 9 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการพยากรณ์ 
 

4. ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความแม่นยําโดยเปรียบเทียบค่าปริมาณน้ําจริงกับค่าท่ีมีการพยากรณ์ล่วงหน้าโดยมีการ

ทดสอบระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยเก็บค่าท่ีมีการพยากรณ์ล่วงหน้า รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนแสดง

ตัวอย่าง ดังภาพท่ี 10  
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอรายงานค่าพยากรณ์ระดับน้ําล่วงหน้ารายวัน 

 

5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นยํา ของการพยากรณ์ปริมาณน้ําล่วงหน้ารายวัน รายสัปดาห์ และ 
รายเดือน โดยมีการทดสอบค่าพยากรณ์จากระบบกับปริมาณนํ้าจริงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 แสดงดังตาราง 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนระหว่างค่าท่ีพยากรณ์กับค่าปริมาณนํ้าจริง 

เดือน 
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 
ตุลาคม 1.205 0.622 7.745 4.124 26.147 15.431 

พฤศจิกายน 1.043 0.604 6.642 3.025 23.245 13.152 
ธันวาคม 1.017 0.567 6.864 2.972 21.864 12.086 
ค่าเฉล่ีย 1.088 0.597 7.083 3.373 23.752 13.556 
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จากตารางท่ี 1 การทดสอบระบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ และ ค่าความคลาดเคล่ือนเฉลี่ย

กําลังสอง โดยการทดสอบเปรียบเทียบค่าปริมาณน้ําจริงกับค่าท่ีมีการพยากรณ์ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสอง และ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ของการพยากรณ์รายวันและรายสัปดาห์ ต่ํากว่า
ค่าช่วงการทดสอบประสิทธิภาพ แปรผลได้ว่าระบบพยากรณ์ปริมาณนํ้าในเข่ือนมีความแม่นยําสูงเหมาะสําหรับนํามาใช้ในการ

พยากรณ์ระดับน้ําได้ ส่วนผลการพยากรณ์รายเดือนค่าความคลาดเคล่ือนสูงมากไม่เหมาะนํามาใช้ในการพยากรณ์ 
 

6. สรุปผลและการอภิปรายผล 
 

สรุปผลการเลือกเทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเข่ือนกิ่วคอหมา ประกอบด้วย 4 
เทคนิค ผู้วิจัยเลือกจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ปริมาณน้ํารายวันในเข่ือน

กิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลท้ัง 4 เทคนิค พบว่า วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์มีค่าความคลาดเคลื่อน

ต่ําสุด ท่ี 0.5589 และเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับนําไปพัฒนาระบบเพ่ือการพยากรณ์น้ําไหลเข้าเขื่อน ท้ังนี้เม่ือพิจารณาค่า

ความคลาดเคลื่อนแต่ละเทคนิค และการพัฒนาระบบ พบว่าความคลาดเคล่ือนของค่าการพยากรณ์ต่ํากว่าช่วงทดสอบโมเดล  
 

7. เอกสารอ้างอิง 
 

นันทชัย กานตานันทะ.(2555).การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ.วารสารวิศวกรรมศาสตร์,4, 35-48.  
พยุงมีสัจ.(2555). ระบบฟัซซ่ีและโครงข่ายประสาทเทียม, วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
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สื่อการสอนนิทานวรรณคดีไทยดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์  
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 

Interactive Literary Fairy Tales 3D argumented Reality Instrution Media: 
Ramayana’s Episode the Battle of Myraap for Grade 6 Students 

 

สิริณา ช่วยเต็ม1*  สุเมธา โตอ่วม1  และวริทธ์ิ ศรีวิรัตน์1 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

*sirina_c@rmutt.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเร่ืองรามเกียรติ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีสอดแทรกการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนสามมิติเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างจินตนาการ และความสนุกสนานในการเรียนรู้มากข้ึน ในลักษณะแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
และมองเห็นภาพรวมของบทเรียนได้อย่างเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 
จํานวน 10 คน และใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใช้ในการวัดประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากผลการวิจัยพบว่า 1)  การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสื่อการเรยีนรู้นิทานวรรณคดีโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ร้อยละ 50 คะแนนก่อนเรียน และตามเกณฑ์ร้อยละ 50 คะแนนหลังเรียน พบว่า E1 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 28 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และ E2 มีค่าเฉล่ียร้อยละ
เท่ากับ 53 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีด้วยเทคโนโลยีเฆสมือนจริง พบว่าเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) จากการสอบถามความ
พึงพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนรู้นิทานวรรณคดีไทยโดยเทคโนโลยีเสมือนจริงจากผู้เรียนจํานวน 10 คน พบว่ามีระดับความ
พึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และส่วนของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 

 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง  สื่อการเรียนการสอน  รามเกียรต์ิ 
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Abstract 
 

The purpose of this research were developing Ramayana’s instructional media by using realistic 
technology through inset into 3D schooling format for learners to improve their intelligence, creativity, 
create their imagination and for more happiness in learning. In application on mobile device feature in 
order to learners understand and discern the perspective of lesson in the reality. The representative sample is 
the 10 students in elementary school grade 6 at Rangsarit bilingual school used before and after test to 
evaluate their learning achievements.   

From the research found that 1) Developmental testing used classical literature’s instructional 
media by using 3D realistic technology according to 50% before and after of studying, found that E1 has 
percentage equal 28% so the efficiency of before developmental testing is less than defined criteria and 
E2 has percentage equal 53 % so the efficiency of after developmental testing is more than defined criteria. 
2) the comparative achievements of learners when used classical literature’ s instructional media by using 
realistic technology found that when compare before and after studying results, after studying point is 
higher than before studying point at the .05. 3) From inquired the satisfy of using classical literature’s 
instructional media by using realistic technology, 10 Student have satisfied at the highest level. The mean 
was 4.71, Standard deviation was 0.49 . 3 Specialist have satisfied at the highest level. The mean was 
4.56, Standard deviation was 0.55 

 
Keywords: augmented reality technology, instruction media, Ramayana 
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1. บทนํา  
 

การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครู คือ ผู้ชี้แนะ

แนวทางซ่ึงสอดคล้องกับยุคดิจิตอล ท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เป็นสื่อมัลติมีเดียท่ีมีลักษณะเป็น 3 มิติ ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างภาพ 
3 มิติ ทําให้เกิดมุมมอง 360 องศาเกิดเป็นข้อมูลเชิงลึก ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เพ่ิมความเข้าใจ และช่วยลดรอยต่อ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน ผู้เรียนสามารถควบคุมการมองเห็นในโลกจริง มีอิสระในการมองเห็นสิ่งท่ี

กําลังเรียนรู้ ทําให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างอารมณ์และการเรียนรู้ 
 จากการสอบถามครูผู้สอน ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนรังสฤษฏ์

สองภาษา ไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ครูผู้สอนยังคงใช้รูปแบบการสอนโดยให้นักเรียน

ศึกษาข้อมูลจากในหนังสือ  ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาไทย เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา   
โดยการจําลองภาพสถานการณ์จากหนังสือมาเป็นวรรณคดีท่ีมีชีวิตท่ีมีท้ังภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ รวมท้ังการเพ่ิมเสียงใน

การเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครในแต่ละฉาก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และเสริมสร้างจินตนาการและความเข้าใจ

ให้กับผู้เรียน อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นความสนใจให้เด็ก ๆ ให้เกิดความสนุกในการเรียนมากย่ิงข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
  

 2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาเร่ือง 
รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสื่อการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการสอนท่ีพัฒนา 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

3.1 ประสิทธิภาพของสื่อการสอน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยสื่อ มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีเรียนสื่อการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าอยู่ในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ความเป็นจริงเสมือน เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบท่ีผักดันให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้มีอยู่จริง ท่ีสร้างโดยคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิด    
ง่าย ๆ แต่มีอํานาจมากเก่ียวกับการที่จะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีท่ีสุด นั่นคือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้ประสาทสัมผัสของ

มนุษย์ มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตัวเราแล้ว มนุษย์ก็จะสามารถรับและ 
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เข้าใจสารสนเทศได้ง่ายข้ึน ถ้าสารสนเทศนั้นกระตุ้นการรับรู้สัมผัสของผู้รับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถเลียนการ

รับรู้สัมผัสของโลกทางกายภาพโดยการรับรู้หลายทางในสิ่งแวดล้อมสามมิติขึ้นมา ความเป็นจริงเสมือนได้สร้างเนื้อหาสาระ

ของสิ่งท่ีแสดงให้เห็นโดยการรับรู้ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางกายภาพของผู้ใช้ท่ีสืบ

หาด้วยเคร่ืองรับรู้ของคอมพิวเตอร์ กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 13) 
เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ วัตถุสัญลักษณ์  ส่วนรับภาพ ส่วนการประมวลผล 

ทําหน้าท่ีในการวิเคราะห์วัตถุสัญลักษณ์แล้วสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลวัตถุเสมือนจริงหรือกราฟฟิคท่ีเชื่อมโยงกัน     
เพ่ือเตรียมการแสดงวัตถุเสมือนหรือกราฟฟิคนั้น โดยทําการประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์  ศุษมา แสนปากดี (2557) 

นิภาพร สุนทรสนิท และอภิชาติ เหล็กดี (2560) ได้พัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ เร่ืองระบบสุริยะจักรวาล สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า สื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ประกอบด้วย แอพพลิเคชันสําหรับการใช้งาน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแสดงผล Marker กับโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก 
และดาวอังคาร และเอกสารประกอบการใช้งานมีเนื้อหาการเรียนรู้ เร่ืองระบบสุริยะจักรวาล คุณภาพของสื่อช่วยเสริมการ

เรียนรู้อยู่ในระดับมาก   
มานพ สว่างจิตและไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2557) ได้พัฒนาสื่อความจริงเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลพบว่า สื่อมีประสิทธิภาพ 88.33/87.17 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และทบทวนความรู้

ได้ตลอดเวลาตามท่ีตนเองต้องการ เรียนได้ทุกที ทุกเวลา ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากข้ึน มีปฏิสัมพันธ์

ทางการเรียนสูงข้ึน มีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65 รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   
5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
  

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2561 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา จํานวน  1 ห้องเรียน 
รวม 28 คน 
       - กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2/2561 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา จํานวน  10 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

5.2 ตัวแปรท่ีศึกษา  
  - ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์  
  - ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของสื่อการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 
  5.3 การศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวิชาภาษาไทยเม่ือทราบถึงปัญหา

แล้วจากนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของวิชา และศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมท่ีนํามาพัฒนา

สื่อการสอน 
5.4 รูปแบบการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 5.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  - ด้านการวิเคราะห์ โดย 1) การสัมภาษณ์จากครูผู้สอนถึงพฤติกรรมของผู้เรียน 2) ความยากของกลอนท่ีเป็น

เนื้อหาสําหรับชุดสื่อการสอน รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
รังสฤษฏ์สองภาษา เนื้อหาที่ใช้คือ เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ จํานวนท้ังสิ้น 7 ฉาก ได้แก่ (ฉากท่ี 1) หนุมานพบกับ

มัจฉานุ (ฉากท่ี 2) หนุมานต่อสู้กับมัจฉานุ (ฉากท่ี 3) หนุมานพบนางพิรากวน (ฉากท่ี 4) หนุมานช่วยพระราม (ฉากท่ี 5)     
หนุมานต่อสู้กับไมยราพ (ฉากที่ 6) หาหัวใจของไมยราพ (ฉากท่ี 7) ไมยราพเสียชีวิต 3) ด้านความคาดหวังหลังจากท่ีผู้เรียนได้

เรียนด้านสื่อการเรียนการสอน 4) เทคโนโลยีท่ีใช้คือ Unity , Bender และ Adobe Photoshop  
 - ด้านการออกแบบ ใช้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยใช้แบบประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อและเทคโนโลยี และด้านการออกแบบ การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ ชนิดปรนัย จํานวน 10 ข้อ โดยให้ครูผู้สอนตรวจสอบความยากง่ายของแบบทดสอบ 
 - ด้านการพัฒนา ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบหน้าจอและปุ่มต่าง ๆ พร้อมกับออกแบบหนังสือท่ีจะทําการเก็บ Maker 
ในหนังสือแต่ละหน้า จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง ในขณะทําสื่อผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบตัวละครด้วยว่าตรงตาม

เนื้อหาในหนังสือหรือไม่ เพ่ือให้การพัฒนาสื่อได้เป็นไปตามเนื้อหาในหนังสือเรียน  
 - ด้านการนําไปใช้ ผู้วิจัยได้นําสื่อการเรียนการสอนไปให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2/2561 
โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา จํานวน  10 คน จากนักเรียนท่ีได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับ  
 - ด้านการประเมินผล  ผู้วิจัยได้นําสื่อการเรียนการสอน ท่ีผ่านการนําไปใช้กับกลุ่มทดลองจริง เพ่ือวิเคราะห์และหา

ประสิทธิภาพของสื่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ โดยนําผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและ

และหลังเรียนไปวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนโดยคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยคะแนนท่ีได้เก็บจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนด้วย

สื่อการสอน 
 
6. ผลการวิจัย 
 

  6.1 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษา

เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน

จริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังภาพท่ี 1 และ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ฉากท่ีใช้เพ่ือสแกนสื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยเพ่ือให้แสดงเป็นภาพโมเดล 3 มิติ 
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ภาพท่ี 2 การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมีปฏิสัมพันธ์ แบบ 3 มิติ 
 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อน

เรียน และเม่ือผู้เรียนได้เรียนครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนําผลของคะแนนมาวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
  ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ จํานวนผู้เรียน  10 คน จากการหาประสิทธิภาพของสื่อ

มัลติมีเดียเสมือนจริง ตามเกณฑ์ค่าคะแนนร้อยละการทําแบบทดสอบก่อนเรียน และค่าคะแนนร้อยละการทําแบบทดสอบ  
หลังเรียน จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และจํานวนนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบ

จํานวน 10 คน ผลการหาประสิทธิภาพของ E1/E2 พบว่า E1 มีค่าเท่ากับ 28 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่า

น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และ E2 มีค่าเท่ากับ 53 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนและนํามาวิเคราะห์คือคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการทดสอบหาค่า 
(t-test) ดังตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 1 คะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริง 
 

ลําดับท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน D = (Post-test)-(Pre-test)  
1 7 10 3 9 
2 6 9 3 9 
3 5 10 5 25 
4 7 10 3 9 
5 7 10 3 9 
6 5 8 3 9 
7 5 10 5 25 
8 4 8 4 16 
9 7 9 2 4 
10 3 9 6 36 

เฉลี่ย 5.6 9.3 3.7 15.1 
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สมมติฐาน 

 : สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้บทกลอนและเข้าถึงเนื้อเรื่องมากข้ึน 

 : สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้บทกลอนและเข้าถึงเนื้อเร่ืองมากข้ึน 

ค่านัยสําคัญ = 0.05 
 

                  ; df = N-1 = 10-1 =9             (1)           

ค่า t วิกฤต เม่ือ ค่านัยสําคัญ  = 0.05 , df = 9 คือ  = 4.7809 

เม่ือค่า t <  (4.1962 < 4.7809) จึงยอมรับ  
 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ค่า t มีค่าเท่ากับ 4.1962 น้อยกว่าค่า t วิกฤตที่มีค่าเท่ากับ 4.7809 ดังนั้น     
จึงสรุปได้ว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ คือ ดังนั้นจึงสรุปสมมติฐานได้ว่า สื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง     
3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียน

รู้บทกลอนและเข้าถึงเนื้อเร่ืองมากข้ึน 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การความพึงพอใจของผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
N = 10 

X  SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
2. ด้านสื่อและเทคโนโลยี 4.73 0.48 มากท่ีสุด 

3. ด้านการออกแบบ 4.75 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การประเมิน 
N = 3 

X  SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.44 0.61 มากท่ีสุด 
2. ด้านสื่อและเทคโนโลยี 4.68 0.56 มากท่ีสุด 

3. ด้านการออกแบบ 4.57 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.55 มากท่ีสุด 
 
7. บทสรุป 
 

การพัฒนาสื่อสื่อมัลติมีเดียนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาเร่ือง 
รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน         
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทกลอน และดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนหันมาให้ความสนใจในการเรียน    
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การสอนมากขึ้น เนื่องจากนําเอาโมเดล 3 มิติเข้ามาใช้เสริมในบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนจดจําสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย จากสิ่งท่ีเป็น

รูปธรรมให้มองเห็นเป็นนามธรรม และได้ใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทางอีกด้วย 
จากผลการวิจัยพบว่า 1)  จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานส่ือการเรียนรู้นิทานวรรณคดีไทยโดยเทคโนโลยี 

เสมือนจริง ตามเกณฑ์ร้อยละ 50 คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา จํานวน 10 คน พบว่า E1 มีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากับ 28 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียนมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และ E2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 53 ประสิทธิภาพการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่า

มากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าเม่ือ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) จากการสอบถามความ      
พึงพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนรู้นิทานวรรณคดีไทยโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง จากผู้เรียนจํานวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ท้ังหมดเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมทั้งหมดเท่ากับ 0.49 และส่วนของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน           
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 0.55 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้นิทานวรรณคดีไทยโดยเทคโนโลยีเสมือน สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสนใจในการเรียนรู้บทกลอนและเข้าถึงเนื้อหา

ได้มากขึ้น  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ควรมีการสนับสนุนให้มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ  

8.2 ควรพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบ 3 มิติ ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้เกิดการเรียนได้ด้วยตนเอง 
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การเก็บเก่ียวน้ําจากอากาศ 
Harvesting Water from the Air 
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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวน้ําจากอากาศมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการได้มาของน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ด้วย

วิธีการท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยู่เดิม ได้แก่ การขุดบ่อ การขุดสระ เป็นต้น ซ่ึงงานวิจัยนี้มีแนวคิดสําหรับการสร้างอุปกรณ์เพ่ือการ
นําความชื้นในอากาศมาผ่านการควบแน่นเพื่อให้เกิดเป็นน้ํา ซ่ึงการดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การจัดทําและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์รับลม การดําเนินสร้างอุปกรณ์การควบแน่น และการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับบริหารจัดการ
กับน้ําท่ีได้ ซ่ึงในรายงานน้ีจะนําเสนอในส่วนแรกนั่นคือการจัดทําและตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์รับลม ซ่ึงก็คือการ
ออกแบบและสร้างพัดลมในแนวตั้ง โดยผลของการดําเนินการนั้นพบว่า ใบพัดรับลมแนวต้ังท่ีได้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดนั้นเป็น
ใบพัดทรงกระบอก ซ่ึงสามารถเร่ิมทํางานได้หากติดต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเร็วลมตั้งแต่ 2.5 ไมล์ ต่อวินาที ส่วนใบพัดรับลมทรง
กลมจะสามารถทํางานได้ดีเม่ือความเร็วลมต้ังแต่ 3 ไมล์ต่อวินาที เป็นต้นไป 
 
คําสําคัญ: กังหันลมแนวต้ัง  น้ําจากอากาศ  อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
 

Abstract 
 

The purpose of this study aims to develop a water harvesting device from the air, which has an 
objective to discover an alternative way of water resource for consumption from traditional techniques, 
such as digging for water wells or pools. The concept of this work is to develop a device to condense 
water from air moisture. This work can be divided into 3 parts: the development and testing wind turbine, 
the development of moisture condensing, and IoT for water management. This paper will be presented 
for the first part of development, which is the vertical wind turbine blade. The results show that the 
cylindrical wind turbine gives the best result, which can work for low wind speed from 2.5 mi. per sec. 
The circular wind rotor, however, can work sell from the wind speed ranges from 3 mi. per sec. 
 
Keywords: vertical wind turbine, water from air, internet of thing (IoT) 
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1. บทนํา  
 

เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนไทยและผลิตผลทางการเกษตรก็จัดเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคัญของประเทศ 
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกโดยรวมของ

สินค้าภาคการเกษตรในปี 2558 มีมากกว่า 670,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามในปีท่ีผ่านมาได้เกิดผลกระทบจากฝนท้ิงช่วงใน

พ้ืนท่ีการเกษตร ทําให้ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว จากผลการวิเคราะห์ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พบพ้ืนท่ีได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2557 มากกว่า 89,000 ไร่ และในปี 2558 ไม่ต่ํากว่า 
180,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า1000 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์ยังพบพื้นท่ีทําการเกษตรประสบความ

เสียหายอันเนื่องมาจากฝนท้ิงช่วงในปี 2557มากกว่า 20,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 150 ล้านบาท และในปี 
2558 เกิดความเสียหายไม่ต่ํากว่า 1,000,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าของผลประโยชน์ของประเทศสูงกว่า 7,000 ล้านบาท (การค้า
ไทย, 2558) 

ด้วยผลกระทบจากภัยแล้งดังกล่าว ทางรัฐบาลจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ

ด้วยร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงในภาคการเกษตรน้ันได้มีการผลักดันให้เกษตรกรเลี่ยงการปลูกพืช

หลักในฤดูแล้ง และได้แนะนําให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อย พืชอายุสั้น และพืชท่ีมีตลาดรองรับแทน เช่นพืชตระกูลถ่ัว คะน้า 
ผักกาดหอม เป็นต้น (สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, 2558) อย่างไรก็ตาม ปัญหาของความต้องการน้ําในการทํา

การเกษตรของเกษตรกรก็ยังคงมีอยู่ รวมไปถึงปัญหาอ่ืน ๆ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การหาตลาดรองรับผลผลิต ซ่ึงปัจจัย

เหล่านี้ล้วนสร้างความเสี่ยงให้กับเกษตรกร และมีผลผลิตได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ปัญหาภัยแล้งนั้นเป็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขมาเป็นเวลานานโดยมีการจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือทําการเพาะปลูก 

เช่น การขุดสระ เจาะบ่อบาดาล เป็นต้น แต่วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นมีผลข้างเคียง คือ การขุดสระเพ่ือใช้กักเก็บน้ํานั้น 
ภาครัฐหรือเกษตรกรต้องลงทุนสูง ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรืออาจก่อเกิดหนี้สินให้กับเกษตรกร และการเจาะบ่อบาดาล

นั้นก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ได้แก่ ดินทรุดหรือยุบตัว เป็นต้น 
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์สําหรับดึงน้ําจากอากาศ โดยผสานหลักการ

ควบแน่นของความชื้นในอากาศ ร่วมกันกับอินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) สําหรับการจ่ายน้ําอัตโนมัติ เพ่ือลดปัญหาการขาด

แคลนน้ําท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
 
2. สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 

เทคโนโลยีได้ถูกนํามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน และปัญหาทางการเพาะปลูกทางการเกษตร

ก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหา ท่ีมีนําประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในการหาทางออกของปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ และปัญหาท่ีสําคัญ

ของการทําการเกษตรสําหรับบางพื้นท่ีคือ ปัญหาความแห้งแล้ง ซ่ึงเกิดข้ึนในแปลงเพาะปลูกหลาย ๆ ท่ี รวมถึงประเทศไทย 
บางอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์เอง ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไปได้ เช่น อําเภอแม่วงก์ ได้ประสบกับภัยแล้งทุก ๆ ปี 
ถึงแม้ว่าในปีนั้น จะมีน้ําอุดมสมบูรณ์ในช่วงหน้าน้ําหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นเทคโนโลยีการดึงน้ําจากอากาศและการจ่ายน้ําให้กับ

แปลงเพาะปลูกอัตโนมัติ ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรการในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นประจําให้บรรเทาความ

เดือดร้อนลงได้ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเพื่อการดึงน้ําจากอากาศเพ่ือใช้ในแปลงการเกษตรนั้น ได้มีการพัฒนาและวิจัยมาแล้ว

กว่าคร่ึงทศวรรษ เช่นการศึกษาวิจัยการดึงน้ําจากอากาศในเขตพ้ืนท่ีแห้งแล้งของทางตะวันออกเฉียงตอนใต้ของประเทศ

ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยใช้การควบแน่นของอากาศผ่านทางท่อทองแดงเพ่ือใช้ในการดึงน้ํามากักเก็บไว้ในถังใต้ดิน เช่นผลงาน

ของ Edward Linacre ใช้กังหันลมขนาดเล็กแนวต้ัง ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสดงอาทิตย์เพ่ือปั่นกังหันและดึงอากาศ
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ลงท่อ แล้วทําการควบแน่นให้เป็นน้ํา (Bridget Borgobello, 2011) (TONI AXFORD, 2012) นั้นสําหรับงานของ Whisson 
windmill ได้นําเสนอกังหันลมดึงอากาศเข้าสู่อุปกรณ์ท่ีบรรจุสารทําความเย็น (Refrigerant) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํา

อากาศให้เป็นน้ํา (JOSH CLARK, 2006) ซ่ึงผลงานจากนักวิจัยท้ังสองท่านต่างก็ทําการดึงน้ํามาจากอากาศด้วยกันท้ังคู่ แต่
แตกต่างกันก็คืองานของ Edward จะใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเพ่ือรวบรวมน้ําลงถังใต้ดิน ก่อนจะถ่ายไปยังถังเก็บขนาดใหญ่ หรือ

นําไปใช้งาน แต่ไม่มีข้อมูลท่ีบอกถึงปริมาณน้ําท่ีได้ท่ีสัมพันธ์กันกับความชื้นและอุณหภูมิ รวมถึงจํานวนโหนดต่อพ้ืนท่ีแปลง

เพาะปลูก ดังนั้นต้องมีโหนดเป็นจํานวนหลายโหนด หากต้องการให้น้ําท่ีได้มานั้นเพียงพอต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในทางกลับกัน

งานของ Whisson นั้นใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เพ่ือผลิตน้ําจากอากาศให้ได้เป็นจํานวนมาก โดยท่ีไม่ต้องกระจายโหนดในการ

รวบรวมน้ํา แต่งานของ Whisson ต้องใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกลั่นน้ําจากอากาศ อย่างไรก็ตามงานของ Etan 
Bar ได้สร้างอุปกรณ์สําหรับการดึงน้ําจากอากาศในปริมาณมาก โดยจะผลิตให้ได้มากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึง Etan Bar 
ได้อธิบายว่า อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานได้ดี เม่ืออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 65-85 องศาเซลเซียส และมีความชื้นไม่ต่ํากว่า 20% (Bar, 
2004) ในการดึงน้ําเป็นจํานวนท่ีมากน้ัน งานของ Arturo Vittori ได้สร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือการดึงน้ําจากอากาศ

แต่สิ่งท่ีแตกต่างจากงานของ Etan Bar คืองานของ Arturo Vittori นั้นจะใช้หมอกเป็นวัตถุดิบในการนํามาควบแน่นให้เป็นน้ํา 
(Liz Stinson, 2015) แต่เนื่องจากงานของ Arturo นั้นมีขนาดใหญ่ อาจมีต้นทุนต่อหน่วยท่ีสูง 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยนั้น ได้มีการกําหนดกรอบแนวคิดของการจัดทําอุปกรณ์สําหรับเก็บเกี่ยวน้ําจากอากาศ 
และระบบการจ่ายน้ําอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ IoT อย่างไรก็ตาม ในเอกสารฉบับนี้ จะอธิบายเฉพาะส่วนการพัฒนาอุปกรณ์การ

เก็บเก่ียวน้ําเท่านั้น ซ่ึงส่วนของอุปกรณ์การเก็บเก่ียวน้ําจากอากาศนั้น สามารถอธิบายได้เป็นข้อดังนี้ 
 

3.1 การออกแบบและกําหนดรูปแบบของใบพัดรับลม  
ใบพัดรับลมที่นํามาใช้ทดสอบในเบื้องต้นนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 (ก.) ใบพัดรับลมทรงกลม (ข.) ใบพัดรับลมทรงกระบอก (ค.) ใบพัดรับลมทรงโค้ง 4 ใบพัด 

ใบพัดรับลมทั้ง 3 แบบประกอบด้วย ใบพัดรับลมทรงกลมหรือลูกหมุนขนาด 354 มม. X 480 มม. ใบพัดใบต่อมาคือ

ใบพัดรับลมทรงกระบอกขนาด 600 มม. X 500 มม. และใบพัดรับลมชนิดสุดท้ายเป็นทรงใบโค้ง 4 ใบ ขนาด 700 มม. X 600 
มม. ซ่ึงใบพัดรับลมในแต่ละชนิดนั้น จะทําหน้าท่ีในการหมุนใบพัดเล็กท่ีบรรจุอยู่ในกรวย เพ่ือสร้างแรงลมส่งไปยังท่อลําเรียง

ลมดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กรวยปั่นลมเข้าสู่ท่อ ซ่ึงได้รับแรงหมุนมาจากใบพัดจากภาพที่ 1 

 

3.2 การออกแบบระบบควบแน่น 
ระบบควบแน่นเป็นส่วนการนําอากาศท่ีได้มากรวยปั่นลมจากภาพท่ี 2 เข้าสู่ท่อทองแดงพันเกลียว เพ่ือให้อากาศ

หมุนเวียนอยู่ในท่อ แล้วเกิดการควบแน่น ดังแสดงให้เห็นในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 ท่อทองแดงพันเกลียว 

 
4. การดําเนินการทดสอบและผลการวิจัย 
 

การทดสอบการทํางานของใบพัดรับลมในแต่ละแบบนั้น ได้ดําเนินการติดต้ังในเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ดังแสดงให้เห็นในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 การติดต้ังอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีทดลอง 

 

ซ่ึงผลจากมาติดต้ังใบพัดในบริเวณพ้ืนท่ีทําการทดลองดังกล่าว ได้ผลตามแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบใบพัด 
แรงลม ใบพัดรับลมทรงกลม ใบพัดรับลมทรงกระบอก ใบพัดรับลมทรงโค้ง 4 ใบพัด 

2.5 ไมล์./วินาที ไม่หมุน 28 รอบต่อนาที ไม่หมุน 
3.0 ไมล์./วินาที 24 รอบต่อนาที 42 รอบต่อนาที ไม่หมุน 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

 

ในการทดลองเบื้องต้นเพ่ือหาคุณภาพของการทํางานของใบพัดรับลมทรงกลมน้ัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ใบพัดรับ

ลมทรงกระบอกนั้น มีประสิทธิภาพในการรับแรงลมดีท่ีสุดนั่นคือ ใบพัดสามารถทํางานได้เม่ือในพื้นท่ีติดต้ังมีลมพัดความเร็วลม

ตั้งแต่ 2.5 ไมล์ต่อวินาที เป็นต้นไป ส่วนใบพัดชนิดทรงกลมหรือลูกหมุนนั้น จะเร่ิมทํางานได้ดีเม่ือมีความเร็วลมตั้งแต่ 3 ไมล์
ต่อวินาที เป็นต้นไป ส่วนในแบบสุดท้ายคือ ใบพัดรับลมทรงโค้ง 4 ใบพัด ไม่มีประสิทธิภาพในการรับลมแต่อย่างใด 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 
4.1 การจัดทําใบพัดรับลม 
สิ่งสําคัญของระบบการทํางานของอุปกรณ์นี้คือ ใบพัดรับลม มีปัญหาคือใบพัดรับลมในแนวต้ังสําหรับประเทศไทย

นั้น ไม่สามารถจัดหาได้โดยง่าย เพราะใบพัดรับลมส่วนใหญ่ในประเทศไทยน้ัน จะเป็นลักษณะใบพัดรับลมในแนวนอน ซ่ึงรับ
ลมได้เพียงทิศทางเดียวในเวลาขณะใด ๆ เท่านั้น ส่วนใบพัดรับลมแนวต้ังนั้น ทางผู้วิจัยได้พบว่า มีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น ท่ีมี

ศักยภาพในการจัดทําแบบพัดรับลมแนวต้ังได้ ส่วนใบพัดรับลมแนวต้ังท่ีพบในแหล่งสั่งซ้ือออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสิ้นค้า

นําเข้าจากต่างประเทศ ปัญหาน้ีจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดทําใบพัดในแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการทดลอง 
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4.2 พ้ืนท่ีทําการทดลอง 
เนื่องจากระบบการทํางานของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวน้ําจากอากาศนั้น มีการใช้ลมเป็นตัวขับเคลื่อนตัวปั่นอากาศเข้าสู่

ระบบควบแน่น ท่ีจัดทําจากท่อทองแดงพันเกลียว ซ่ึงหากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีอับลม หรือแรงของลมมีความเร็วไม่ถึงข้ันตํ่า

ตามท่ีได้ทดสอบไว้ ก็จะทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และจะส่งผลให้ไม่สามารถผลิตน้ําตามข้อสมมติฐานท่ีได้

วางไว้ ซ่ึงพ้ืนท่ีทดลองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น มีแรงลมไม่เพียงพอ โดยจําเป็นต้องหาพ้ืนท่ีในการติดตั้ง

อุปกรณ์ใหม่ 
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปรวมได้ว่า เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของน้ําจากอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องติดต้ังอุปกรณ์

ในตําแหน่งท่ีมีแรงลมท่ีทําความเร็วถึงข้ึนตํ่าตามท่ีกําหนดได้ และเลือกใช้ใบพัดท่ีมีการกินลมท่ีดี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การดําเนินการสูงสุด 
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บทคัดย่อ  

 
 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย และจิตใจแตกต่างไปจากผู้ท่ีมีอายุต่ํากว่าหลายประการ โดย
มีความเสื่อมลงของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุจึงแตกต่างไปจาก
กลุ่มอายุท่ีต่ํากว่าไปบ้างเป็นธรรมดา โดยเฉพาะเร่ืองการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ในผู้สูงอายุเรื่องของการออกกําลังกายท่ีถูก
วิธีนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากขาดคนดูแลและเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลไม่ท่ัวถึง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา และพัฒนาโปรแกรม
ช่วยกายบริหารร่างกาย เพ่ือส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับการให้ผู้สูงอายุ 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค และแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมช่วยกายบริหาร 

ผลการวิจัยพบว่า จากการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านความง่าย
ในการใช้งาน และด้านเนื้อหา โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ัวไปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 0.66 ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 3.91 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 0.53 ซ่ึงผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับท่ีดี ดังนั้นโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับ
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนคช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายมากข้ึน  
 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ  การกายบริหาร  สุขภาพ  เทคโนโลยีคินเนค 
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Abstract 
 

The elderly person are a group of people with body changes. And the mind is different from those 
under the age of many with the deterioration of most body systems. Therefore, the activities of the elderly 
person are different from the younger age groups. Especially about exercise for health in the elderly person, 
the issue of correct exercise is difficult due to the lack of care workers and staff that do not care thoroughly. 
The purpose of this research is to study and develop physical exercise program. To promote exercise for 
the elderly person 

The sampling was the elder person, the elderly person social development management center, 
Thanyaburi District, Pathumthani Province. (30 person) The tools used in the research were the exercise 
aid program for the elder person with Kinetic technology. And the evaluation of the effectiveness of the 
exercise program 

The research found that Based on the evaluation of the development of exercise programs for 
the elderly, including ease of use and content. The general user satisfaction level has an overall average 
of 4.22 and the overall standard deviation is 0.66. The total satisfaction level of the experts is equal to 
3.91 and the overall standard deviation is equal to 0.53 which the overall assessment is at a good level 
Therefore, the exercise program for elderly people with Kinect technology helps encourage older people 
to exercise more. 

 
Keywords: elderly person, exercise, health, Kinect technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 183



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 193 

1. บทนํา  
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ฮาร์ดแวร์นับได้ว่ามีการพัฒนาเพื่อช่วยตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงอํานวยความสะดวกกับการทํางานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน เครื่องเล่นวีดีโอ ซีดี วีซีดี เครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุค เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์เล่นเกมต่าง ๆ เอ็กซ์บ็อกซ์ 
(XBOX)  หรือ คินเนค (Kinect) เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกมเอ็กซ์บ็อกซ์พัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมความเสมือนจริงและความ

เพลิดเพลินในการเล่นเกม คินเนคพัฒนาบนพ้ืนฐานของงานวิจัยของไพรมเซนเซอร์เป็นตัวขับเคลื่อน อุปกรณ์คินเนคจะ

ประกอบด้วยกล้องรับภาพและไมโครโฟนรับเสียง คินเนคทํางานโดยเร่ิมต้นจากการรับภาพการเคล่ือนไหวของผู้เล่น เข้าสู่ชิป 
(Chip) ประมวลผล  และทําการแปลงสัญญาณออกมา ดังนั้นแนวคิดของ คินเนคก็คือตัวผู้เล่นจะต้องเป็นส่วนควบคุมเกมท่ีใช้

อุปกรณ์คินเนคจําเป็นต้องใช้ร่างกายของผู้เล่นท้ังหมดเป็นตัวบังคับการเคลื่อนไหว เช่น การแล่นปิงปอง การเต้นรํา 
 ผู้สูงอายุเป็นวัยซ่ึงมีความแตกต่างจากวัยอ่ืน เป็นวัยบั้นปลายของชีวิตผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นคําท่ี

บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือ ท่ัวไป เรียกว่า คนแก่ 
หรือ คนชรามักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่าง ๆเบียดเบียน ท้ังโรคทางกาย ทางสมอง ผู้มีอายุเกิน 65ปี มักมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อาจจะไม่ได้รับการเอาใจใส่ และความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ 
ทําให้รู้สึกว้าเหว่ อ้างว้าง  อาจจะเกิดโรคซึมเศร้า ดังนั้นการมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทําบ่อย ๆนั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานท่ีท่ีให้ท่ีพักพิงสําหรับผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุท่ี

สามารถช่วยตัวเองได้และไม่สามารถช่วยตัวเองได้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลดูแลภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
การเต้นแอร์โรบิคประจําวัน การฝึกอาชีพ และอ่ืน ๆ สําหรับการออกกําลังกายหรือกายภาพบําบัดเจ้าหน้าท่ีอาสาจะเป็นผู้นํา

การออกกําลังกายและมีเจ้าหน้าท่ีอาสามาพาออกกําลังกาย จากสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ฯ (แสดงดังภาพท่ี 1 ) พบว่า

จํานวนของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้นําออกกําลังกายทางศูนย์มีจํานวนไม่แน่นอน นอกจากน้ียังพบว่าเจ้าหน้าท่ียังขาด

ความเข้าใจหลักการกายบริหารท่ีถูกต้อง ส่งผลให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายในท่าท่ียังไม่ถูกต้อง และไม่ได้ปฏิบัติต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมช่วยกายบริหารและออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุขึ้น เพ่ือช่วยในการ

ช่วยออกกําลังกายผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีอาสานําออกกําลังกายก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างถูกวิธี

และปลอดภัย โดยการนําเอาเทคโนโลยีของเคร่ืองเล่นเกมเอ็กบ็อคท่ีใช้คินเนคเป็นอุปกรณ์เสริมมาพัฒนาโปรแกรมให้มี

ตัวอย่างการออกกําลังกายด้วยท่าต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องทําตามท่าต่าง ๆ ท่ีถูกต้ังโปรแกรมไว้จึงจะ

สามารถเปลี่ยนท่าอ่ืนได้ จะมีตั้งจํานวนคร้ังในการออกกําลังกาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการออกกําลังกาย 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีคินเนค 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุ 
2.3 เพ่ือศึกษาการใช้แนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1 ผู้สูงอายุ 
สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุโลกว่า ปัจจุบัน 1 ใน 9 ประชากรโลก

มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น และมีแนวโน้มจะเพ่ิมเป็น 1 ใน 5 ภายในปีพ.ศ.2050 (ค.ศ. 2593) โดยในช่วงปี 2001-2100 จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือ มีประชากรอายุ 65 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรท้ังหมด จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกท่ีจํานวนประชากรของผู้สูงอายุท่ัวโลก

จะมีสัดส่วนมากกว่าประชากรเด็ก และจะมีประชากรผู้สูงอายุวัยปลาย (Extreme Old Age) เพ่ิมมากขึ้นกว่าศตวรรษท่ีผ่าน

มาประกอบกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่าในปีพ .ศ .2593(ค .ศ . 2050) จํานวน

ประชากรของผู้สูงอายุท่ัวโลกท่ีมีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพ่ิมสัดส่วนเป็นเท่าตัว จาก 605 ล้านคน หรือ ร้อยละ 11 ของจํานวน

ประชากรโลกท้ังหมด เป็น 2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 22 กล่าวโดยสรุปคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น

ไป” นั่นหมายความว่า สังคมโลกกําลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุท้ังนี้ กระบวนการเกิดสังคมผู้สูงอายุในแต่ละประเทศจะ

เกิดข้ึนในช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม อาทิ ความเจริญม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การสุขาภิบาล การโภชนาอาหาร การศึกษา เป็นต้น ซ่ึงล้วนส่งผลต่อสุขภาพ (Health) และการมี
อายุยืนยาว (Longevity) ของประชาชนท้ังสิ้นเม่ือมนุษย์สามารถดํารงชีวิตได้ยืนยาวข้ึน สะท้อนถึงภาพความสําเร็จของมวล

มนุษยชาติท่ีสามารถพัฒนาวิทยาการด้านการแพทย์ การรักษาโรค และการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้อัตราการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังยังถือเป็นความท้าทายใหม่สําหรับศตวรรษท่ี 21 ในคราวเดียวกัน ดังท่ีนายบัน คี มุน 
เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ระบุว่า "นัยทางสังคมและเศรษฐกิจของปรากฏการณ์นี้ลึกซ้ึง กว้างไกล เกินขอบเขตของผู้สูงอายุ

คนหนึ่งและครอบครัวท่ีใกล้ชิด ส่งผลต่อสังคมวงกว้างและประชาคมโลกแบบท่ีไม่เคยมีมาก่อน" ด้วยตระหนักถึงความสําคัญ

ของภาวการณ์ดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงเล็งเห็นว่าถือเป็นประเด็นสําคัญท่ีไม่ควรเพิกเฉย และแต่ละประเทศจะต้อง

เตรียมความพร้อมและมีแผนรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกประเทศท่ัวโลกอย่างจริงจัง ความแตกต่างของสังคมผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติได้แบ่งระดับสังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
กล่าวคือ ประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ (2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) กล่าวคือ เม่ือประชากรอายุ 60 ปี

ขึ้นไปเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 เพ่ิมเป็นร้อยละ 14  ของประชากรท้ังประเทศ 
และ (3) ระดับสังคมผู้สูงอายุระดับสูงยอด (Super-aged Society หรือ Hyper-aged Society) กล่าวคือ เม่ือประชากรอายุ 
65 ขึ้นไป มีสัดสว่นมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ 

ปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มของประเทศตามระดับของสังคมสูงวัยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยวัดจากจํานวน

ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ดังน้ี 
1) ประเทศท่ียังไม่เข้าสู่สังคมสูงวัย มีท้ังหมด 105 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศในทวีปแอฟริกา ยกเว้นสาธารณรัฐมอ

ริเซียส (Mauritius) ท่ีกําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย อีกท้ังยังมีประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล 
2) ประเทศท่ีกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัย 52 ประเทศ อาทิ บราซิล อาร์เจนตินา จีน 
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3) ประเทศท่ีเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 45 ประเทศ อาทิ ฝร่ังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา สวีเดน สหราชอาณาจักร อิตาลีขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศเดียวท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมี

สัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.1 
 

3.2 ท่าพ้ืนฐานในการออกกําลังกาย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาหลักการและท่าพ้ืนฐานของการออกกําลังกายท่ีถูกต้องสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือท่ีจะสามารถ

พัฒนาโปรแกรมได้ตรงกับความเหมาะสมและถูกต้องเพราะถือว่าท่าทางในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเป็นปัจจัยท่ี

สําคัญในการพัฒนานี้ ท่าออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุท้ังหมด 10 ท่า  (ได้แก่ ท่ายกแขน ท่าเหยียดเข่า ท่ากรรเชียง ท่า

เหยียดหลัง และท่ายืดเหยียดคอ) การบริหารร่างกายในท่านั่ง 5 ท่า (ได้แก่ ท่างอฝ่าเท้า ท่างอเข่า ท่างอสะโพก และท่าเหยียด

น่อง) และการบริหารร่างกายในท่ายืน 1 ท่า (ท่าโยกลําตัว) 
 

3.3 ประโยชน์ของการออกกําลังกายในผู้สูงอายุ  
การออกกําลังกายท่ีกระทําโดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีความหนักและความนานท่ีพอเหมาะ ให้ผลในการเปลี่ยนแปลงต่อ

ระบบต่าง ๆ ของอวัยวะเกือบทุกระบบของร่างกาย ไปในทางท่ีดีขึ้น ท่ีเห็นได้ชัด การออกกําลังกายในผู้สูงอายุสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
ก) การออกกําลังกายเฉพาะส่วน เช่น  การบริหารข้อไหล่  ในผู้ป่วยโรคไหล่ติด  การบริหารกล้ามเนื้อหลัง ใน

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลัง และการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ในกรณีข้อเข่าเสื่อม 
ข) การออกกําลังกายโดยทั่วไป ซ่ึงจะมีผลทําให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง และมีผลดีโดยอ้อมคือ ทําให้

ผู้สูงอายุมีการทรงตัวท่ีดีขึ้น ลดอุบัติการณ์การล้ืนล้ม ซ่ึงเป็นสาเหตุของกระดูกหัก  รวมท้ัง การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงอ่ืน 
ๆ เช่น ภาวะปอดบวม ภาวะติดเชื้อ เป็นต้น 

 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังนี้  
4.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะสร้างโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้

เทคโนโลยีคินเนคเซ็นเซอร์ 
4.2 ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์รูปแบบการออกกําลังกายของผู้สูงอายุท่ีศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุ ผู้วิจัยลงพื้นท่ี

ศึกษาปัญหาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ท่าทางการออกกําลังกายในแต่ละวันของผู้สูงอายุ ท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยกําหนดขนาดของตัวอย่างสุ่มการวิจัยจากจํานวนประชากรของผู้สูงอายุในศูนย์ฯ 
จํานวน 120 คน (N=100) จําแนกเป็นผู้สูงอายุแบบติดเตียง จํานวน 20 คน และผู้สูงท่ีสามารถออกกายบริหารได้ จํานวน 
100 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือ การเลือกตัวอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ พิจารณาเฉพาะผู้สูงอายุที่กายบริหารได้ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจาก

จํานวนประชากร 10-30% คิดเป็น 30 คน หรือร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 100 คน 
การวิจัยนี้ศึกษาตัวแปรต้น คือ โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีคินเนค และตัวแปรตาม 

คือ ประสิทธิภาพของการใช้งานโปรแกรมฯ รวมถึงแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ 
4.3 ศึกษาการใช้งานกล้องคินเนคในการตรวจจับการเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับ

ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีความสามารถในการรับรู้ภาพและเสียงได้ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอุปกรณ์คินเนคของไมโครซอฟท์

นั้น มีความสามารถในการรับรู้ภาพและเสียง โดยมีคุณสมบัติ ได้แก่ (1) การรับรู้ภาพสี RBG มีความสามารถถ่ายภาพหรือ

บันทึกภาพเป็นวีดีโอได้ (2) Depth sensor มีความสามารถในการแยกแยะภาพทางลึกของภาพได้ และ (3) Multi-array 
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microphone มีความสามารถในการรับรู้เสียง บันทึกเสียงได้ และสามารถแยกแยะทิศทางเสียงท่ีได้เข้าสู่ตัวไมโครโฟน มี
ระบบตัดเสียงรบกวนผู้วิจัยจึงเลือกใช้คินเนคในงานวิจัย 

4.4 กําหนดขอบเขตและความสามารถของเคร่ืองมือ 
4.5 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบ 
4.6 พัฒนาโปรแกรมกายช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค 
4.7 ทดสอบการทํางานของโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขความ

ผิดพลาดของโปรแกรม รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมในมิติต่าง ๆ 
4.9 สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

5. ผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยดําเนินวิจัยโดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุ จากนั้นทําการออกแบบภาพรวมโครงสร้างการทํางาน

ของโปรแกรมช่วยกายบริหารเฉพาะโหมดท่านั่งและโหมดท่ายืน (ดังภาพท่ี 2-3)  จากนั้นพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมที่

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คินเนค ใช้คินเนคเซนเซอร์เป็นจับสรีระของผู้ใช้งานจากนั้นให้ผู้ใช้งานขยับร่างกายตามส่วนท่ีทําท่าทาย

บริหาร ดังแสดงตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน (ดังภาพท่ี 4) 

 
 ภาพท่ี 2 โครงสร้างการทํางานของโปรแกรมกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างท่ากายบริหารสําหรับผู้สูงอายุ 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค 
 

จากการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดสอบความแม่นยําของโปรแกรม โดยสุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทําการสุ่ม

ทดสอบท่ากายบริหารจํานวนท่าละ 10 คร้ัง เพ่ือด้วยค่าความถูกต้องและแม่นยําของโปรแกรม ผลการทดสอบแสดงดัง         
ตารางที่ 1 นอกจากน้ีผู้วิจัยทําการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค โดย
แบ่งรูปแบบการทดสอบเป็น 2  ส่วน ได้แก่ 

ส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ/โปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้าน

สุขภาพ/นักกายภาพบําบัด/พยาบาลผู้ดูแล จํานวน 5 คน โดยเน้นเฉพาะประเด็นหลัก พบว่าเม่ือพิจารณาเกณฑ์จากการ

ประเมิน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.53 นอกจากนี้เม่ือพิจารณา

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.59 และด้านเน้ือหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.53 

ส่วนของผู้ใช้งานในรูปแบบการทดสอบการยอบรับผู้ใช้งาน (User Acceptance Test: UAT) กลุ่มเป้าหมาย 
(ตัวอย่างสุ่ม) จํานวน 30 คน โดยเน้นเฉพาะประเด็นหลัก พบว่าเม่ือพิจารณาเกณฑ์จากการประเมิน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด

เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.66 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาเกณฑ์ค่าเฉล่ียดังนี้ ด้านความง่ายต่อ

การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และด้านเนื้อหา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 

ผู้วิจัยได้สอบถามผู้ใช้งาน ในประเด็นของผู้สูงอายุมีทัศนคติหรือมุมมองของผู้สูงอายุต่อการใช้แนวคิดด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศดีขึ้น  โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 0.34 แสดงให้
เห็นว่าผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในชีวิตประจําวัน 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความถูกต้องและความแม่นยําของการใช้งานโปรแกรม จํานวน 10 ครั้ง 
ที่ ท่ากายบริหาร ร้อยละของ 

ความถูกต้อง 
ร้อยละของ 
ความแม่นยํา 

การบริหารร่างกายในท่านั่ง 
1 ท่ายกแขน 100.00 100.00 
2 ท่าเหยียดเข่า 80.00 60.00 
3 ท่ากรรเชียง 90.00 80.00 
4 ท่าเหยียดหลัง 80.00 60.00 
5 ท่ายืดเหยียดคอ 70.00 40.00 

การบริหารร่างกายในท่ายืน 
6 ท่างอฝ่าเท้า 90.00 80.00 
7 ท่างอเข่า 80.00 60.00 
8 ท่างอสะโพก 80.00 60.00 
9 ท่าเหยียดน่อง 90.00 80.00 
10 ท่าโยกลําตัว 90.00 80.00 

ค่าเฉล่ีย 85.00 70.00 
 

 
6. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
  

 โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีคินเนค เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยกายบริหาร

สําหรับผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายด้วยท่ากายบริหารอย่างถูกต้องโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีผู้ฝึกนําออกกําลังกาย และยังสามารถ
นํามาออกกําลังกายได้ทุกเม่ือตามต้องการโปรแกรมคินเนคมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์และยังแสดงท่าทาง

การออกกําลังกายท่ีผู้ใช้แสดงออกมา ทําให้เกินความน่าสนใจในการออกกําลังกายมากข้ึน จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
 6.1 โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีคินเนค สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกกกําลังกาย 
หรือกายบริหารได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละของของความถูกต้องแม่นยํ่า ร้อยละ 85 ของการทดสอบ และค่าความแม่นยํา 
ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายได้อย่างสมํ่าเสมอส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 6.2 โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีคินเนค มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความ

ง่ายในการใช้งาน และด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมท้ังหมด

เท่ากับ 0.66 ส่วนผู้เชี่ยวชาญค่าเฉล่ียโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 0.53 
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุเข้าใจและสามารถเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีได้ 
 6.3 โปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีคินเนคช่วยให้ทัศนคติหรือมุมมองของผู้สูงอายุต่อการ

ใช้แนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมดเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

ท้ังหมดเท่ากับ 0.34 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในชีวิตประจําวัน 
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แอปพลิเคชนัผู้ช่วยนักเรยีนและนักศกึษา 
Student Assistant Application 

 

ธนัชสัณห์ เทพพรบริสุทธ์ิ1*  นวพร บุญยะวณิชย1์  และศรัณย์ อินทโกสุม1 
 

1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
*tanutsun@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 

จุดประสงค์ของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาท่ีพัฒนาข้ึนมานี้คือช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดการและติดตาม
การเรียนของตัวเองได้ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาจัดการงานดังกล่าวได้ง่ายกว่าการใช้แอปพลิเคชันบันทึกวีดีโอ 
ถ่ายรูป และปฏิทินท่ีติดต้ังมาพร้อมกับอุปกรณ์พกพา แอปพลิเคชันท่ีนําเสนอนี้เป็นการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Student Assistant 
เวอร์ชัน 1.0 สามประเด็นหลักคือ ประการท่ีหนึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถทํางานได้ท้ังบนไอโอเอสและแอนดรอยด์ ประการท่ีสอง
คือการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเวอร์ชัน 1.0 ใหม่ เพ่ือให้โปรแกรมมีความทันสมัย และใช้งานง่ายชึ้น และประการสุดท้าย  
มีการเพิ่มฟังก์ชันท่ีจําเป็นเช่น เช่นการแบ่งปันเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา การแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีม และค้นหาเนื้อหา
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายตามที่ผู้ใช้ระบุ เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ได้แก่ ไอโอนิกเฟรม
เวอร์กซ่ึงผู้เขียนใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมให้ทํางานได้ท้ังบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ กูเกิลไฟร์เบสใช้ใน
การสร้างและจัดการฐานข้อมูลท่ีทํางานบนคลาวด์ ภาษาโปรแกรมหลักท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือภาษาจาวาสคริปต์ 

 

คําสําคัญ การศึกษา  ผู้ช่วยนักเรียน  แอปพลิเคชันบนอุปกร์พกพา  
 

Abstract 
 

The purpose of the developed mobile application is to help students to manage and keep track 
of their studies. The application helps students to do the task easier than using the applications such as 
video recorder, photo, and calendar that come with mobile devices. The proposed application is the 
improvement of the Student Assistant Application version 1.0 in three major issues. Firstly, the application 
can run on both iOS and Android operating systems. Secondly, the user interfaces of the version 1.0 are 
redesigned to make the developed program look modern and easier to use. Lastly, the useful functions 
such as sharing course materials, notification to the team members, and searching for the course materials 
related to the lecture topics that the user specified, have been added. The following tools were used to 
develop the proposed application. Ionic framework was used to help the authors to create the application 
that can be run on both iOS and Android operating systems. Google Firebase was used to create and 
maintain the cloud-based database. JavaScript was used as a major programming language to develop 
the application 
 

Keywords: education, student assistant, mobile application  
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก โดยนอกจากใช้สื่อสารกัน

ท้ังทางเสียงและข้อความแล้ว ยังถูกนํามาใช้ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความบันเทิง การทํางาน และการศึกษา เป็นต้น ในด้าน

การศึกษานั้น สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตถูกนํามาใช้ในหลายด้าน เช่น การบันทึกภาพ เสียง และวีดีโอของการบรรยายในชั้นเรียน 
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา และการบันทึกการนัดหมาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น กําหนดส่งการบ้าน

หรือรายงาน เป็นต้น ซ่ึงการทํางานดังกล่าวสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันพ้ืนฐานท่ีมากับสมาร์ตโฟน เช่น โปรแกรมกล้อง

ถ่ายรูป โปรแกรมบันทึกวีดีโอ และโปรแกรมนัดหมาย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการใช้แอปพลิเคชันพ้ืนฐานเหล่านี้มีข้อจํากัดท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ สิ่งท่ีนักเรียนนักศึกษาบันทึกจะ

อยู่กระจัดกระจาย นักเรียนนักศึกษาจะต้องจัดกลุ่มไฟล์เหล่านี้ให้อยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพ่ือความสะดวกในการ

นํากลับมาทบทวนในการเตรียมสอบ ย่ิงไปกว่านั้นอาจจะต้องจัดระเบียบลงไปถึงการบรรยายในแต่ละสัปดาห์และในแต่ละ

หัวข้อ เพ่ือทําให้สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงการทําแบบนี้ด้วยตัวเองเป็นการทํางานท่ีน่าเบื่อ และอาจ
ใช้เวลานาน ย่ิงไปกว่านั้น ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนและนักศึกษายังต้องลงทะเบียนเรียนหลายรายวิชา ย่ิงทําให้

กระบวนการจัดการในส่วนนี้ มีความยุ่งยากมากย่ิงข้ึน 
ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันท่ีช่วยในการจัดการด้านการศึกษา เช่น แอปพลิเคชัน Time Table (BTK Software, 

2558)  แอปพลิเคชัน School Planner (Andrea Dal Cin, 2558) และ แอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุ
ภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557)  โดยสองโปรแกรมแรกเน้นไปท่ีการจัดการตารางเรียน ส่วนโปรแกรมที่สามมีความสามารถ

ในการช่วยจัดการด้านการเรียนมากขึ้น เช่น การบันทึกข้อมูลรายวิชา สามารถบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาลงไปภายใต้

รายวิชานั้น เช่น วีดีโอการบรรยายของรายวิชานั้น และการสร้างการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามโปรแกรมดังกล่าวยังมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ เช่น ไม่สามารถค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ

บรรยายในรายวิชาท่ีต้องการได้ ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ยังไม่ทันสมัยและเข้าใจค่อนข้างยาก และยังขาดฟังก์ชันท่ีจําเป็นบาง

ประการ เช่น การแชร์ไฟล์ข้อมูลระหว่างนักเรียนและนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกัน และการแจ้งเตือนไปยังเพ่ือนที

ทํางานในโครงการเดียวกัน เป็นต้น บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมท่ีกล่าวมาแล้วให้มีความสมบูรณ์ 
ออกแบบการใช้งานให้ใช้งานง่ายและมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึน 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในส่วนนี้จะรีวิวแอปพลิเคชันท่ีใช้ช่วยจัดการด้านการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันสามแอปพลิเคชันคือ แอปพลิเคชัน 
Time Table (BTK Software, 2558) แอปพลิ เคชัน  School Planner (Andrea Dal Cin, 2558) และ  แอปพลิ เคชัน 
Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) เพ่ือให้เห็นภาพรวมความสามารถและข้อจํากัดของ

โปรแกรมดังกล่าว โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อกําหนดความต้องการ (requirement specification) ให้กับแอปพลิเคชัน

ท่ีพัฒนาข้ึนในบทความวิชาการนี้ 
 

2.1 แอปพลิเคชัน Timetable 
แอปพลิเคชัน Timetable (BTK Software, 2558) เป็นแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาโดย BTK Software ช่วยในการ

จัดการตารางเรียน ถูกออกแบบมาเพ่ือนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ช่วยให้ทุกอย่างในโรงเรียน 
และมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันภายในแอปพลิเคชันเดียว สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก  และยังสามารถเลือกดูตาราง
เรียนของเเต่ละวันได้ โดยจะแสดงเเถบเมนูด้านบนต้ังเเต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ สามารถบันทึกข้อมูลของอาจารย์ บันทึก

ผลการเรียน การแจ้งเตือน บันทึกงานท่ีได้รับมอบหมาย ตารางสอบ ดูภาพรวมรายสัปดาห์ และสามารถสํารองข้อมูลได้ 
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แอปพลิเคชัน Timetable ยังมีข้อจํากัดของฟังก์ชันในบางประการท่ีขาดไป เช่น การบันทึกตารางสอบ การบันทึก

เอกสารประกอบการเรียนต่าง ๆ การบันทึกภาพ เสียง และวีดีโอ การแชร์ไฟล์ต่าง ๆ การค้นหาจากคําสําคัญ เป็นต้น 
ในการใช้งานแอปพลิเคชัน จะมีเมนูลัดเพ่ือเข้าสู่การใช้งานฟังชันต่าง ๆ ดังภาพท่ี 1 ก. โดยกดไปท่ีแถบ 3 แถบ

บริเวณมุมบนซ้ายของหน้าจอเพ่ือเรียกเมนูลัดข้ึนมาใช้งาน สําหรับส่วนนี้จะแสดงเมนูท้ังหมดภายในแอปพลิเคชัน ได้แก่ เมนู 
Teachers, เมนู  Grades, เมนู  Holidays, เมนู  Reminders, เมนู  Homeworks, เม นู  Tasks, เม นู  Week View, เมนู 
Backup และ  เมนู Settings 

หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Timetable ดังภาพท่ี 1 ข. โดยจะแสดงแถบเมนูชื่อของวันซ่ึงปรากฏอยู่ท่ีแถบด้านบน 
โดยเรียงต้ังเเต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 
และเวลาเข้าเรียน นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลตารางเรียนในเเต่ละวันได้ โดยเลื่อนแถบได้จากด้านบน เช่น เม่ือเราเลือกเเถบ
เมนูวันจันทร์ ดังภาพท่ี 1 ข. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ก) ภาพเมนูลัดแอปพลิเคชัน Timetable             ข) ภาพเมนูตารางเรียน  
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชัน Timetable 
ที่มา: Application timetable (BTK Software, 2558) 

 

เมนู Homework เป็นเมนูสําหรับบันทึกงานท่ีได้รับมอบหมาย รูปแบบของเมนูสามารถเลือกแสดงได้ท้ังหมด 2 
รูปแบบ คือ UPCOMING (งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีกําลังดําเนินการอยู่) และ COMPLETED (งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีเสร็จสิ้น

แล้ว) ซ่ึงผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลของงานท่ีได้รับมอบหมายต่าง ๆ ได้ เช่น ชื่องานท่ีได้รับมอบหมาย ประเภทของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย รายละเอียดต่าง ๆ วันและเวลาท่ีกําหนดการส่งงาน เม่ือผู้ใช้เพ่ิมข้อมูลเป็นท่ีเรียบร้อย และกดบันทึกข้อมูล ดังภาพ

ท่ี 2 ก. และหากงานใดท่ีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือก COMPLETED ได้โดยกดท่ีเมนูจุด 3 จุด ในกรอบนั้น ๆ ผลลัพธ์ของ

หน้าจอปรากฏดังภาพท่ี 2 ข.  
ทางคณะผู้จัดทําเห็นว่าในแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 ยังไม่มีฟังก์ชันการทํางานในส่วนนี้ และ

เห็นว่าฟังก์ชันนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพราะมีการแบ่งแยกสัดส่วนของงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเห็นได้ชัด ทางคณะ

ผู้จัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะนําฟังก์ชันนี้มาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมให้เข้ากับแอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือ

เพ่ิมความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานมากย่ิงข้ึน 
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                         ก) ภาพส่วนของ UPCOMING               ข) ภาพส่วนของ COMPLETED 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างหน้าจอการบ้านของแอปพลิเคชั่น Timetable 
ที่มา: Application timetable (BTK Software, 2558) 

 

2.2 แอปพลิเคชัน School Planner 
แอปพลิเคชัน School Planner (Andrea Dal Cin, 2558) เป็นแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนโดย Andrea Dal Cin ซ่ึง

ช่วยในการจัดระเบียบการใช้งานของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงภายในแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันการทํางานท่ี

หลากหลายถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้โดยมีฟังก์ชันหลัก ๆ เช่น บันทึก

การนัดหมาย บันทึกตารางเรียน บันทึกผลการเรียน บันทึกข้อมูลอาจารย์ และสามารถบันทึกเสียงได้  
แอปพลิเคชัน School Planner มีข้อจํากัดของฟังก์ชันบางประการท่ียังขาดไป เช่น การแจ้งเตือน การบันทึก

เอกสารประกอบการเรียน การถ่ายภาพ การบันทึกวีดีโอ การค้นหาข้อมูลจากคําสําคัญ และการเเชร์ไฟล์ต่าง ๆ ร่วมกัน เป็น

ต้น 
ในการใช้งานแอปพลิเคชัน จะมีเมนูลัดเพ่ือเข้าสู่การใช้งานฟังชันต่าง ๆ ดังภาพท่ี 3 ก. โดยกดท่ีแถบ 3 แถบบริเวณ

มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อเรียกเมนูลัดขึ้นมาใช้งาน สําหรับส่วนนี้จะแสดงเมนูท้ังหมดภายในแอปพลิเคชัน ได้แก่ เมนู 
Agenda, เม นู  Calendar, เม นู  Timetable, เม นู  Grades, เม นู  Subjects, เม นู  Attendance, เม นู  Teacher, เม นู 
Recordings และเมนู Settings เป็นต้น 

นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชัน ยังมีฟังก์ชันการทํางานท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือ
ผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชัน จะปรากฏหน้าจอหลักในรูปแบบเมนู Overview ซ่ึงประกอบไปด้วย Weekly report โดยแสดง

รายละเอียดต่าง ๆ ว่าภายใน 1 สัปดาห์ มีกิจกรรมใดเกิดข้ึนบ้าง เช่น การสอบ การนัดหมาย โดยข้อมูลจะแสดงออกมาใน
รูปแบบของกราฟรายงานในแต่ละสัปดาห์ โดยแสดงผลลัพธ์ดังภาพท่ี 3 ข. นอกจากนี้ ถัดจากกราฟลงมา ยังแสดง Today ซ่ึง
เป็นรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในวันนั้น ๆ ท่ีเราได้ บันทึกไว้ เช่น วันท่ี 19 พ.ค. 2019 มีกิจกรรมที่กําลังจะ

เกิดข้ึน คือ Test final ท่ีผู้ใช้ได้บันทึกไว้   
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                                          ก) ภาพเมนูลัด                               ข) ภาพหน้าหลัก 
                              ของแอปพลิเคชัน School Planner       ของแอปพลิเคชัน School Planner   

 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างหน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชัน School Planner 
ที่มา: Application School Planner (Andrea Dal Cin, 2558) 

 

เมนู Teachers เป็นเมนูท่ีแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ ผู้ใช้สามารถเข้าเมนูนี้ได้จากเมนูลัดท่ีแถบ 
3 แถบบริเวณมุมบนซ้ายของหน้าจอเพ่ือเรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาใช้งาน เม่ือผู้ใช้เข้าสู่เมนู จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 4 ก. และ
หากต้องการเพ่ิมข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ สามารถกดได้ท่ีเคร่ืองหมายบวกบริเวณมุมล่างขวา จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 
4 ข.ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีแอปพลิเคชันบังคับไว้ คือ ชื่อและนามสกุลของอาจารย์ รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น เบอร์

โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีอยู่ วันและเวลาท่ีสามารถเข้าพบ เป็นต้น เม่ือผู้ใช้กรอกและบันทึกข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ ดังภาพท่ี 4 ค. 
และจะแสดงรายชื่ออาจารย์ท่ีผู้ใช้บันทึกไว้ ดังภาพท่ี 4 ก. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                     ก) ภาพผลลัพธ์ข้อมูลอาจารย์           ข) ภาพเพ่ิมข้อมูลอาจารย์        ค) หน้ารายละเอียดข้อมูลอาจารย์ 

 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลอาจารย์ 
ที่มา: Application School Planner (Andrea Dal Cin, 2558) 
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2.3 แอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 
แอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) ถูกพัฒนาขึ้นโดยยุภาพร วิเวก

แว่ว, วนิดา สุชาติกุลวทิย์, วรลักษม์ บวรศุภศรี และอนุสรา สําราญจิต เป็นแอปพลิเคชันท่ีช่วยในการจัดการนักเรียนและ

นักศึกษา แอปพลิเคชันนี้ มีฟังก์ชันท่ีจําเป็นในการช่วยการจัดการด้านการเรียน เช่น การบันทึกตารางเรียน ตารางสอบ การ
บันทึกเอกสารประกอบการเรียน การบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ การบันทึกเพ่ิมเติม งานท่ีได้รับมอบหมาย การกู้คืนคืนข้อมูล และ
การสํารองข้อมูล เป็นต้น  

ข้อจํากัดของแอปพลิเคชันนี้ คือทํางานได้แค่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น และยังมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ท่ีมี

การใช้งานที่ยากและอาจซับซ้อนไปบ้าง นอกจากน้ีแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 ทางผู้จัดทําเห็นว่ายังขาด

ฟังก์ชันบางประการท่ีสําคัญ เช่น การค้นหาไฟล์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารประกอบการเรียน ไฟล์ภาพ เสียง 
หรือวีดีโอ การแชร์ไฟล์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้น การแจ้งเตือน การบันทึกและจัดการข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงการ

ใช้งานท่ีรองรับท้ังบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทําจึงทําการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มี

ฟังก์ชันการใช้งานท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน โดยการเพ่ิมฟังก์ชันดังกล่าวเข้าไป เพ่ือให้แอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษา มี
ประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันท่ีครบครันในการใช้งานมากย่ิงข้ึน ซ่ึงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 
1.0 แสดงดังภาพท่ี 5 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Student Assistant 
ที่มา: Application Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) 

 

ในส่วนนี้เป็นฟังก์ชันคาบเรียนของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันย่อยมาจาก

ฟังก์ชันวิชา มีไว้สําหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับวัน เวลา และสถานท่ีเรียนของวิชานั้น ๆ ผู้ใช้จะต้องทําการเพิ่มข้อมูลคาบ

เรียนจากปุ่มด้านล่างของหน้าจอเพ่ือเข้าสู่ฟังก์ชันคาบเรียน ดังภาพท่ี 5 ก. หากผู้ใช้ไม่ทําการเพ่ิมคาบเรียนก็จะไม่สามารถดู

ข้อมูลจากฟังก์ชันตารางเรียนได้ และข้อมูลท่ีผู้ใช้จําเป็นต้องกรอกประกอบไปด้วย วันเรียน เวลาเรียน และสถานท่ี อาคาร 
ห้อง เป็นต้น  
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              ก) หน้าแรกของคาบเรียน              ข) หน้าเพ่ิมข้อมูลคาบเรียน                ค) หน้าแสดงผลลัพธ์ 

 

ภาพท่ี 6 ฟังก์ชนัคาบเรียนของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 
ที่มา: Application Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) 

 

ในส่วนนี้เป็นฟังก์ชันผลการเรียน ของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันท่ีมีไว้

สําหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของแต่ละวิชาท่ีผู้ใช้ได้บันทึกข้อมูลวิชาเรียนลงในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถกรอก

ข้อมูลคะแนนกลางภาค ค่าเฉล่ียของคะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาคได้ดังภาพท่ี 7 ก. และจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพท่ี 
7 ข. 

 

 
ก) หน้าแก้ไขข้อมูลผลการเรียน 

 
ข) หน้าแสดงผลลัพธ์ 

 

ภาพท่ี 7 ฟังก์ชันผลการเรียนของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 
ที่มา: Application Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) 

 

ในส่วนนี้เป็นฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมาย ของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 เป็นฟังก์ชันท่ีมีไว้

สําหรับบันทึกงานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวิชา เม่ือผู้ใช้กดเข้าสู่ฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมายจะปรากฏดังภาพท่ี 8 ก. ซ่ึง
เป็นหน้าแรกของฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายดัง

ภาพที่ 8 ข. จะแสดงผลลัพธ์ออกมาดังภาพท่ี 8 ค. 
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ภาพท่ี 8 ฟังก์ชนังานท่ีได้รับมอบหมายของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 
ที่มา: Application Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) 

 

ในส่วนน้ีเป็นฟังก์ชันการนัดหมายของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันท่ีผู้ใช้จะ

สามารถเพ่ิมข้อมูลการนัดหมายต่าง ๆ ได้แก่ หัวเรื่อง คําอธิบาย และกําหนดการนัดหมายดังภาพท่ี 9 ก. โดยเม่ือบันทึก

เรียบร้อยแล้วจะแสดงผลลพัธ์ออกมาดังภาพท่ี 9 ข. 
 

 
ก) หน้าเพ่ิมข้อมูลนัดหมาย 

 
ข) หน้าแสดงผลลัพธ์ 

 

ภาพท่ี 9 ฟังก์ชันการนัดหมายของแอปพลิเคชัน Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 
ที่มา: Application Student Assistant เวอร์ชัน 1.0 (ยุภาพร วิเวกแว่ว และคณะ, 2557) 

 

3.วิธีการดําเนินงาน 
 

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
แอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษาที่พัฒนาข้ึนนี้ สามารถทํางานได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ท่ีทํางานได้ท้ัง

บนระบบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) ภาษาหลักท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ภาษาจา

วาสคริปต์ (JavaScript) (สมบูรณ์ พัฒน์ธีรพงศ์, 2554) ใช้เฟรมเวิร์ค (framework) คือ ไอออนิก (Ionic) (นายเอกสิทธ์ิ ศรี
สุขะ, 2561) ซ่ึงเป็นเฟรมเวิร์คท่ีจะช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันท่ีทํางานได้ท้ังบนระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ และใช้โปรแกรม

จัดการฐานข้อมูล คือไฟร์เบส (Firebase) (Jirawatee, 2559) (Jedsada Tiwongvorakul, 2560) ซ่ึงเป็นโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูลซ่ึงทํางานบนระบบคลาวด์ (cloud) โดยภาพรวมของสถาปัตยกรรมของโปรแกรมแสดงได้ดังภาพท่ี 10 จากภาพผู้ใช้

 
ก) หน้าเพ่ิมข้อมูล 

 
ข) หน้าเลือกสมาชิกในกลุ่ม 

 
ค) หน้าแสดงผลลัพธ์ 
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ซ่ึงคือนักเรียนนักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับรายวิชาซ่ึงรวมถึงภาพ เสียงและวีดีโอ และสามารถนําไปเก็บไว้บน

ฐานข้อมูลซ่ึงอยู่บนระบบคลาวด์ ซ่ึงจะทําให้นักเรียนนักศึกษาสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 
 

3.2 แผนภาพแสดงการทํางานของผู้ใช้ระบบ 
จากการสํารวจความต้องการในการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการศึกษาและจากการนําแอปพลิเคชันด้านการศึกษาท่ีมี

อยู่แล้ว มาเป็นข้อกําหนดความต้องการ (requirement specification) และทําการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้แอปพลิเคชันท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ จึงได้ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ออกมาดังภาพท่ี 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

ภาพท่ี 11 แผนภาพยูสเคสของแอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษา 
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4. ผลการดําเนินงาน 
 

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและนักศึกษา ทางผู้จัดทําจึงทํา

การออกแบบให้มีฟังก์ชันท่ีครบครันและครอบคลุมการใช้งานให้มากท่ีสุด เพ่ือตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีทาง

ผู้จัดทํายังทําการปรับปรุงแก้ไขหน้า User Interface จากแบบเดิมท่ีดูซับซ้อนและดูลายตา ก็ทําการปรับให้มีการใช้งานง่าย

และไม่ซับซ้อน โดยรายละเอียดในสรุปผลทางคณะผู้จัดทําจะขอยกตัวอย่างฟังก์ชันท่ีเพ่ิมเติมเข้ามา โดยรายละเอียดมีดังน้ี  
 

4.1 ฟังก์ชันการลงทะเบียน (Register) 
เม่ือผู้ใช้ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษาบทสมาร์ตโฟน และยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งาน

มาก่อน ผู้ใช้จะต้องทําการสมัครสมาชิกเพ่ือเข้าสู่การใช้งานระบบ โดยต้องกรอกข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้

งานในคร้ังแรก คือ อีเมล์ และรหัสผ่าน เม่ือผู้ใช้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย และทําการเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถเร่ิมต้นการใช้

งาน ฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษาบนสมาร์โฟนได้ เม่ือผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชันจะปรากฏหน้า

แสดงสัญลักษณ์ไอคอนของแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 12 ก. หลังจากน้ันจะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดัง
ภาพที่ 12 ข. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ก) หน้าแรกของแอปพลิเคชัน                 ข) หน้าลงทะเบียน  
ภาพท่ี 12 ตัวอย่างภาพหน้าแรกและหน้าเข้าสู่ระบบ 

 

4.2 ฟังก์ชันการจัดการตารางเรียน (Manage Timetable) 
ในส่วนนี้ผู้ใช้ต้องเพ่ิมข้อมูลภาคการศึกษาก่อน จึงสามารถเข้าสู่การใช้งานในฟังก์ชันตารางเรียนได้ โดยฟังก์ชัน

ตารางเรียน เป็นฟังก์ชันสําหรับบันทึกข้อมูลตารางเรียนของผู้ใช้ ซ่ึงจะแสดงข้อมูลตารางเรียนแบ่งออกเป็นสัดส่วนโดยแสดง

ข้อมูลต้ังแต่วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ นอกจากนี้ฟังก์ชันตารางเรียนยังมีความเก่ียวข้องกันกับ

ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลรายวิชา ซ่ึงแสดงอยู่ในส่วนเดียวกัน 

ฟังก์ชันข้อมูลรายวิชา ผู้ใช้จะสามารถทําการเข้าสู่ฟังก์ชันรายวิชาได้จากเมนูตารางเรียน เม่ือกดเข้าสู่ฟังก์ชันตาราง

เรียน จะปรากฏหน้าจอหลัก ดังภาพท่ี 13 ก. และเม่ือผู้ใช้ต้องการเพ่ิมข้อมูลรายวิชา ได้แก่ ชื่อภาคการศึกษา ชื่อวิชา รหัสวิชา 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน วันและเวลาท่ีเรียน สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 13 ข. และเม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูล และทําการบันทึก

ข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ดังภาพท่ี 13 ค. โดยข้อมูลรายวิชาท่ีบันทึก จะปรากฏอยู่ในตารางเรียนท่ีเราเลือก เช่น บันทึกวิชา 
Digital Image วันจันทร์ ขอ้มูลจะปรากฏอยู่ท่ีแถบวันจันทร์ เป็นต้น 
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        ก) หน้าแรกของฟังก์ชันตารางเรียน         ข) หน้าเพ่ิมข้อมูลตารางเรียน               ค) หน้าแสดงผลลัพธ์ 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างหน้าตารางเรียน 

 

4.3 ฟังก์ชันการจัดการงานท่ีได้รับมอบหมาย (Manage Assignment) 
ฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นฟังก์ชันท่ีมีไว้บันทึกงานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวิชา ซ่ึงจะถูกแสดงออกเป็น 2 

ส่วนคือ ส่วน UPCOMING (งานท่ีได้รับมอบหมายท่ียังไม่เสร็จ) และ COMPLETED (งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีเสร็จสิ้นแล้ว) เม่ือ
กดเข้าสู่ฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมาย จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 14 ก. ซ่ึงเป็นหน้าแรกของฟังก์ชันงานท่ีได้รับมอบหมาย 
หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย คือ ชื่องานที่ได้รับมอบหมาย ประเภทของงานท่ี

ได้รับมอบหมายว่าเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว คําอธิบายต่าง ๆ วัน-เวลาท่ีต้องส่งงาน ดังภาพท่ี 14 ข. และในกรณีท่ีเป็นงาน

กลุ่ม ผู้ใช้ยังสามารถเลือกสมาชิกในกลุ่มได้ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ใช้นั้นต้องเป็นสมาชิกท่ีใช้งานแอปพลิเคชันด้วย เม่ือผู้ใช้บันทึก

ข้อมูลเสร็จจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพท่ี 14 ค.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

            

  ก) หน้าแรกของฟังก์ชัน                ข) หน้าเพ่ิมข้อมูล               ค) หน้าแสดงผลลัพธ์ 
               งานท่ีได้รับมอบหมาย                   งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ภาพท่ี 14 ตัวอย่างหน้างานท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4.4 ฟังก์ชันการนัดหมาย (Manage Appointment) 
เม่ือกดเข้าสู่ฟังก์ชันการนัดหมายจะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 15 ก. หลังจากนั้นผู้ใช้จะสามารถเพ่ิมข้อมูลการนัด

หมายต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเร่ืองการนัดหมาย สถานท่ีการนัดหมาย คําอธิบาย วัน-เวลาของการนัดหมาย และผู้ใช้เลือกรูปแบบของ

การแจ้งเตือนว่าต้องการให้เตือนก่อนการนัดหมายเป็นเวลาเท่าใด ดังภาพท่ี 15 ข. และเม่ือบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะแสดง
ผลลัพธ์ออกมาดังภาพท่ี 15 ค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

         ก) หน้าแรกของฟังก์ชันนัดหมาย         ข) หน้าเพ่ิมข้อมูลการนัดหมาย               ค) หน้าแสดงผลลัพธ์ 
ภาพท่ี 15 ตัวอย่างหน้าการนัดหมาย 

 

 4.5 ฟังก์ชันการแบ่งปันไฟล์ร่วมกับเพ่ือน (Shared file with friend) 
เป็นฟังก์ชันสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง วีดีโอ หรือไฟล์เอกสารประกอบการ

เรียน ท่ีมีการแชร์ร่วมกันกับเพ่ือน เม่ือผู้ใช้เข้าเมนูนี้คร้ังแรก และยังไม่มีการแชร์ไฟล์เกิดข้ึน หน้าจอจะแสดงดังภาพท่ี 16 ก. 
และเม่ือผู้ใช้มีการแชร์ไฟล์ต่าง ๆร่วมกันให้กับเพ่ือน จะแสดงผลลัพธ์หน้าจอดังภาพท่ี 16 ข.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                          ก) หน้าแรกฟังก์ชันการแบ่งปันไฟล์ร่วมกัน      ข) หน้าแสดงรายการไฟล์ท่ีแบ่งปัน 
ภาพท่ี 16 ตัวอย่างหน้าจอการแบง่ปันไฟล์ร่วมกัน 
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4.6 ฟังก์ชันการค้นหา 
เป็นฟังก์ชันสําหรับการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จํานวน 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การค้นหาไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ 

และไฟล์เอกสารประกอบการเรียน ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้จากเมนูการค้นหานี้ ซ่ึงหน้าจอหลักของเมนู

การค้นหา แสดงดังภาพท่ี 17 ก. และผลลัพธ์ของการค้นหาแสดงดังภาพท่ี 17 ข. แต่หากในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่พบข้อมูลท่ีต้องการ

ค้นหาหน้าจะปรากฏดังภาพท่ี 17 ค. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

        ก) หน้าแรกของฟังก์ชันค้นหา          ข) หน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหา         ค) หน้าแสดงผลลัพธ์เม่ือไม่พบข้อมูล 
ภาพท่ี 17 ตัวอย่างหน้าการค้นหาข้อมูล 

 

 4.4 ฟังก์ชันการบันทึกแท็ก 
เป็นฟังก์ชันสําหรับบันทึกแท็กต่าง ๆหรือคําสําคัญ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถ

ค้นหาข้อมูลได้จากคําท่ีแท็ก (Tag) ดังภาพท่ี 18 ก. และแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังหน้าภาพท่ี 18 ข. 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

 
 

         ก) หน้าแรกของฟังก์ชันบันทึกแท็ก               ข) หน้าแสดงผลลัพธ์ 
ภาพที่ 18 ตัวอย่างหน้าการติดแท็ก 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

ถึงแม้แอปพลิเคชันท่ีมากับสมาร์ตโฟน เช่น โปรแกรมบันทึกเสียง โปรแกรมกล้องถ่ายรูป โปรแกรมบันทึกวีดีโอ และ
โปรแกรมนัดหมาย จะสามารถนํามาช่วยนักเรียนนักศึกษาในการจัดการการเรียนได้ แต่การใช้โปรแกรมท่ีแยกจากกันนี้ทําให้

การจัดระเบียบของไฟล์ต่าง ๆ เข้ากับรายวิชาทําได้ยาก วิธีการแก้ปัญหานี้ คือการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีรองรับการจัดการ

ข้อมูลท้ังหมดภายในแอปพลิเคชันเดียว บทความวิชาการน้ีได้ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมจากแอปพลิเคชัน Student 
Assistant เวอร์ชัน 1.0 ให้มีความสมบูรณ์และใช้งานง่ายมากย่ิงข้ึน โดยพัฒนาให้โปรแกรมให้ทํางานได้ท้ังบนระบบปฏิบัติการ

ไอโอเอสและแอนดรอยด์ ปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้มีความทันสมัยและเข้าใจง่ายมากข้ึน และเพ่ิมฟังก์ชันท่ีเป็นประโยชน์

เช่น การค้นหาไฟล์ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา การแบ่งปันไฟล์ และการแจ้งเตือนสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น   
 สําหรับงานวิจัยท่ีสามารถทําต่อไปได้ คือ การแสดงผลตารางเรียนในรูปแบบท่ีสามารถเห็นภาพรวมตารางเรียน

ท้ังหมดภายในสัปดาห์นั้น ๆ รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน รายชื่อวิชาเรียนของผู้ใช้ ให้กับเพ่ือนท่ีใช้งานระบบเดียวกัน 
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การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อควบคุมแสงสว่าง 
Application of Wireless Technology to Control Lighting 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยให้สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น และลดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตประจําวันได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการอํานวย
ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในท่ีอยู่อาศัยผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย และเพื่อศึกษาระบบควบคุมแสงสว่างผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เม่ือพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้นําแอปพลิเคชั่นนี้ไปให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐมซ่ึงเป็นผู้สูงอายุ จํานวน 45 คน ได้ทดลองใช้ และจากการประเมินความพึงพอใจพบว่าระบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่างสามารถพัฒนาเพ่ือนําไปใช้งานจริงได้ด้วยความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (4.62 จาก   
5 คะแนน) ท่ีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72   
 
คําสําคัญ: แอนดรอยด์  เทคโนโลยีไร้สาย  อาร์ดูโน่ 
 

Abstract 
 

This research focuses on the feasibility of creating an application which facilitates the elderly to 
be initially self-sufficient and reduce accidents in daily life. The Objectives for the research are to study 
how to facilitate the daily life by using the electrical equipment through wireless communication systems and 
to study lighting control via the android operating system. When the system development was complete, 
the system satisfaction evaluation was done with 45 elderly people in the area around Nakhon Pathom 
Rajabhat University. It is found that the application of wireless technology for lighting control can be further 
developed in actual use due the satisfaction survey results are at a very high level (4.62 from 5 point) 
and standard deviation is 0.72.  
 
Keywords: android operating system, wi-fi, arduino 
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1. บทนํา  
 

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทําให้มนุษย์ใช้ชีวิตในการสื่อสารสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันท่ี

ได้ทําให้มนุษย์ได้ทําการสื่อสารได้สะดวก สามารถสื่อสาร ติดต่อทําธุรกรรม ทําธุรกิจ และอื่น ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา แต่ในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีอัตราเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วกลับพบว่ามีผู้สูงอายุในครัวเรือนจํานวนมากขึ้น ทําให้หลายครอบครัวต้องการความ

ปลอดภัย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุมากขึ้น   
ผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุภายในครัวเรือน จึงทําการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างร่วมกับ

การสื่อสารไร้สาย โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้งานได้กับกลุ่มผู้สูงอายุและวัยก่อนทํางานซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสําคัญ ซ่ึงถ้าคนกลุ่มนี้มีการ

ดําเนินชีวิตท่ีปกติสุข จะช่วยให้การพัฒนาประเทศของคนวัยทํางานเป็นไปได้ดีย่ิงข้ึนโดยไม่มีข้อกังวลใจ ท้ังนี้ จากการสํารวจ
พบปัญหาเร่ืองสายตาของผู้สูงอายุ การขาดสิ่งอํานวยความสะดวกผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเร่ืองการเคลื่อนไหวร่างกายให้ควบคุมแสง

สว่างภายในท่ีอยู่อาศัย และปัญหาความไม่ปลอดภัยในกรณีพ้ืนท่ีติดต้ังไฟส่องสว่างมีฝนตกหรือเปยีกชื้นอีกด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีให้แสงสว่างโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี   

ไร้สายให้สามารถทําการรับ-ส่งสัญญาณและควบคุมสั่งการเปิด-ปิดแสงสว่างจากอุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้ได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของระบบ 
 

2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการอํานวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายท่ีอยู่อาศัยผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย 
2.2 เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมแสงสว่างผา่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.3 เพ่ือประเมินผลระบบควบคุมแสงสว่างผา่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เจษฎา ขจรฤทธิ์   ปิยนุช ชัยพรแก้ว และหนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน. (2017). พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับบ้าน

อัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน Android, บริการ NETPIE และหน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือ

ควบคุมแสงสว่างภายในบ้านจากที่ใด ๆ ผ่านระบบสมาร์ทโฟนท่ีทําการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
ธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย. (2553). การศึกษา และออกแบบระบบควมคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าพ้ืนฐานร่วมกับ

เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน ให้ทําการสร้างต้นแบบควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆภายในท่ีพักอาศัย ผ่านเว็บบราวเซอร์ 
ประธาน เนียมน้อย, นายจิตติ คงแก้ว และนายจตุรงค์ มะโนปล้ืม .(2555). ทําการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าไร้

สายผ่านเว็บบราวเซอร์เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการเปิด-ปิดไฟในบ้านเรือน และแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่

ละชิ้นท่ีอยู่ในการทดลอง 
ปัณณภัทร อนันตศิลป์ สาธร ไม่ปรากฏ และอัมเรศ นามลทา. (2015). พัฒนาระบบควบคุมตู้ปลาอัตโนมัติโดย

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้ทํางาน 4 ฟังก์ชัน คือ การให้อาหาร การเปิดไฟ การ
เปลี่ยนน้ํา การเปิดปิดปั้มลม  

สามารถ ยืนยงพานิช. (2559). พัฒนาระบบเปิดปิดไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย โดยแบ่ง

การทํางานเป็น 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 โมดูล Wi-Fi ESP8266 และ 
relay 4 channel และ ซอฟแวร์ ควบคุมการเปิดปิดไฟ เพ่ืออํานวยความความสะดวกผู้ใช้งาน และการพัฒนาได้คํานึงถึงการ

ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าท่ีมีต่อผู้ใช้งานอีกด้วย 
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อรวรรณ คําไซร้ และทิพวิมล ชมพูคํา. (2559). ได้ใช้บอร์ดราสเบอรี่พายพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเซ็นเซอร์

ตรวจจับความเคลื่อนไหว และเซ็นเซอร์วัดระยะมาประยุกต์ใช้ในการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวในการ

ทดสอบกับโมเดลบ้านจําลองพ้ืนท่ีและบริเวณทําการวิจัย เช่น จําลองสถานะการณ์เม่ือภายในบริเวณบ้านมีวัตถุเคลื่อนไหว

ภายในระยะท่ีกําหนดเซ็นเซอร์จะทําการเปิดไฟภายในบริเวณดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง 
G. Ruiz-García, et al. (2018). ได้พัฒนาระบบควบคุมแสงสว่างผ่านการสื่อสารไร้สายสําหรับใช้ในท่ีพักอาศัยโดย

ประยุกต์ใช้โปรโตคอล DALI ร่วมกับเทคโนโลยีบลูทูธแบบประหยัดพลังงานบนบอร์ดอาร์ดูโน่ และพัฒนาแอปพลิเคชันบน

แพลตฟอร์มของระบบแอนดรอยด์ 
Praveen Kumar and Umesh Chandra Pati. (2016) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนภายในบ้านสําหรับผู้สูงอายุในการ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยพัฒนาโดยใช้บอร์ดอาร์ดูโน่เมก้า ร่วมกับบอร์ดราสเบอร่ีพาย2 โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ท่ีเข้าใจ

ง่ายและติดต้ังได้ง่าย 
 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลและวิธีการพัฒนา

ระบบ 
 4.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยออกแบบโครงร่างวงจรควบคุมดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยระบบจะรับข้อมูลจาก

สมาร์ทโฟนด้วยโมดูล Wi-Fi มาประมวลผลด้วยแผงวงจรอาร์ดูโน และส่ังการปิดเปิดหลอดไฟผ่านรีเลย์สวิตช์ ส่วนในภาพท่ี 2 
เป็นการแสดงข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมในการควบคุมเปิดปิดหลอดไฟของระบบ 

4.3 ทําการเชื่อมต่อระบบไร้สายเพ่ือทํางานสั่งอุปกรณ์ทํางานติดต่อกับแม่ข่าย 
4.4 ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ 
4.5 ประเมินผลการทดลองและสรุปผลจัดทําเอกสาร โดยมีผู้ประเมินเป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุ จาํนวน 45 คนท่ี

พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีซ่ึงผู้วิจัยได้พบเจอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนอง

ปากโลงจํานวน 30 คน และพบเจอท่ีสถานออกกําลังกายตําบลหนองปากโลงอีกจาํนวน 15 คน 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมของการออกแบบวงจรระบบเปิด-ปิดไฟ 
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ภาพท่ี 2 แผนผังการทํางานของระบบควบคุมการปิดเปิดไฟ 
 

5. ผลการดําเนินการวิจัย 
 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่าง ได้ระบบท่ีสามารถควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 แอปพลิเคชั่นของระบบสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีชื่อว่า บ้านอัจฉริยะสําหรับ

ผู้สูงอายุ มีหน้าไอคอนของโปรแกรมดังแสดงดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 ไอคอนแอปพลิเคชันบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ 
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5.2 เม่ือทําการโหลดแอปพลิเคชันข้ึนมาใช้งานจะปรากฏหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน แบ่งเป็นส่วนการควบคุมห้อง

ต่าง ๆ โดยมีคําสั่งกดเพ่ือควบคุมแสงสว่างแต่ละห้องแยกกัน ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  หน้าจอหลักแอปพลิเคชันบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ 
 

5.3 การทดสอบการเปิดปิดไฟในเเบบจําลอง ระบบจะถูกกําหนดให้มีการรับค่าการทํางานจากแอปพลิเคชัน โดยจะ
มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างแอปพลิเคชันและแผงวงจร ดังแสดงในภาพท่ี 5    

 

 
 

ภาพท่ี 5 การส่งข้อมูลการเปิดไฟไปยังเเบบจําลอง 
 

6. สรุป และอภิปรายผล 
 

ผลการทดสอบการทํางานผู้วิจัยได้ทําการทดสอบส่งค่าเปิดเปิดไฟโดยเชื่อมผ่านต่อระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทํา

การเปิด-ปิดไฟท้ัง 4 พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการทดลอง จากการทดลองนี้สามารถพัฒนาต่อเป็นการเปิดปิดไฟหรือขยายการใช้ไฟเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
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6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่าง โดยแสดง

ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้ทดลองระบบควบคุมจํานวน 45 คน มีผล
การประเมินดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่าง 

การประเมินความพึงพอใจต่อระบบควบคุม 
ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
2.ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงโปรแกรม 4.50 0.69 มากท่ีสุด 
3.ความถูกต้องของระบบ 4.71 0.74 มากท่ีสุด 
4.ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.65 0.78 มากท่ีสุด 
5.ความสามารถพัฒนาเป็นระบบงานจริง 4.72 0.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.72 มากท่ีสุด 
  
6.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

การประเมินความพึงพอใจต่อระบบควบคุม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบมีความสามารถพัฒนาเป็นระบบงานจริง มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.72) ความ
ถูกต้องของระบบ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.71) และความปลอดภัยในการใช้งาน มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.65) แต่พบว่าความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเด็นอ่ืน ๆ 
จึงเสนอแนะให้พัฒนาแอปพลิเคชันลงใน Play Store หรือ Apple Store ของระบบ IOS ท่ีเป็นท่ีคุ้นเคยสําหรับผู้ใช้ในระบบ

แอนดรอยด์และไอโอเอสเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจและความ

น่าเชื่อถือของแอปพลเิคชันอีกด้วย 
 

7. เอกสารอ้างอิง  
 

เจษฎา ขจรฤทธิ์   ปิยนุช ชัยพรแก้ว และหน่ึงฤทัย เอ้งฉ้วน.(2017). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการ
ควบคุมระบบส่องสว่างสําหรับบ้านอัจฉริยะ. Journal of Information Science and Technology. Vol 7  
No 1. Pp. 1-11 

ธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย.(2553). ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยเว็บ. สารนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยเทคโนโลยี 

ประธาน เนียมน้อย, นายจิตติ คงแก้ว และนายจตุรงค์ มะโนปลื้ม.(2555). ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์. 
ปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
ปัณณภัทร อนันตศิลป์ สาธร ไม่ปรากฏ และอัมเรศ นามลทา. (2015). ระบบควบคุมตู้ปลาด้วยระบบแอนดรอยด์. การจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม, 45-52.  
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บทคัดย่อ  

 
การจัดตารางเดินรถทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ีศูนย์ยานพาหนะพบเจอปัญหาในการจองรถท่ีทับซ้อนกัน นอกจากน้ียังไม่

สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานรถแต่ละคันได้ ไม่สามารถตรวจสอบช่วงเวลาขับรถของพนักงานแต่ละคนได้ ไม่สามารถ
ตรวจสอบจํานวนรถท่ีพร้อมเดินทางในแต่ละช่วงเวลาได้ และสถานะของพนักงานขับรถว่าพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ จากปัญหา
ข้างต้นงานวิจัยนี้ได้ออกแบบระบบการตรวจสอบตารางเดินรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก แสดงผลบน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถตรวจสอบสถานะช่วงเวลาการใช้งานรถต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา สําหรับผู้ใช้งานสามารถ
ดําเนินการขอจองรถ ตรวจสอบวันเวลาท่ีรถไม่มีการใช้งานได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน จากผลการทดสอบระบบ จํานวนรถท่ีใช้
ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5 คัน คนขับรถ 5 คน ผู้ทดสอบระบบ 10 คน ความแม่นยําของเซนเซอร์ท่ีใช้ตรวจสอบสถานะ 
การคงอยู่ของรถอยู่ท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ และเวลาเฉลี่ยในการส่งข้อมูลอยู่ท่ี 1.55 วินาที   

 

คําสําคัญ: ตารางเดินรถ  เซนเซอร์  สมาร์ทโฟน  
 

Abstract 
 
The car timetable arrangement of vehicle center staff has encountered problems in booking 

overlap with others car. Moreover, the system can’t verify the timetable for each car to identify when it 
should depart or arrive, who is the driver, how many cars left available to use and how many drivers 
left available. From the problem mentioned, this research has designed the system that can check and 
verify the RMUTL car timetable then display on the mobile application. By this application, we can check 
the status of the timetable at any time. The application also provides car booking for a user and provide 
the availability status of the car. From the system, the testing result has 5 cars, 5 drivers and 10 test-
passengers. This system used to simulate the scenario to test the system. The precision rating of the 
sensor tracking cars status was 100% and the average time to send the data was 1.55 second.  

 

Keywords: car timetable, sensor, smartphone 
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1. บทนํา 
 

จากการสํารวจศูนย์ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ตาก ได้พบปัญหาตารางเดินรถทับซ้อน 
เนื่องจากการขออนุญาตใช้งานรถของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้ใช้งานรถนั้นไม่รู้ว่ารถท่ีจะขออนุญาตใช้

บริการนั้นมีการใช้งานอยู่หรือไม่หรือว่ามีรถท่ีพร้อมใช้งานก่ีคัน จึงทําให้การขออนุญาตใช้รถนั้นเป็นไปด้วยความลําบากและ

เกิดปัญหาตารางเดินรถทับซ้อนไม่เป็นระเบียบ และทางศูนย์ยานพาหนะนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานทางด้านนี้ 
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของศูนย์ยานพาหนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาตารางเดินรถทับซ้อนไม่เป็นระเบียบ โดยการนํา
เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (IOT: Internet of Things) มาแก้ปัญหาในส่วนนี้ โดยการอ่านค่าเซนเซอร์

ตรวจสอบสถานะของรถ ส่งค่าดังกล่าวข้ึนฐานข้อมูลไฟร์เบสแสดงผลบนแอพพลิเคชัน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้

บริการรถ และทําให้ตารางเดินรถของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ตาก นั้นเป็นระเบียบย่ิงข้ึน 
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการจัดตารางเดินรถ (Pawan., 2016) ได้นําเสนอการนําเซนเซอร์วัดระยะทางด้วย

คลื่นอัลตร้าโซนิคทํางานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรูปแบบโมเดลจําลองการวัดระยะทางของขบวนรถไฟขาเข้าและ

ขาออก เพ่ือสั่งการเปิดปิดประตูรถไฟโดยอัตโนมัติ (Abdullah et al., 2017) ได้นําเสนอแบบจําลองข้ันตอนการช่วยแทนท่ี

การทํางานของหัวใจและปอด (EMCO: Extracorporeal Membrane Oxygenation) โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เบอร์ 
ESP8266 ท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเพ่ือจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูลไฟร์เบส (Firebase) พบว่ามีประสิทธิภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับสื่อสารข้อมูลฝึกอบรมด้านการแพทย์ในช่วงเวลาจริง (Te-Che et al., 2014) ได้นําเสนอแนวคิดในการจัดการ

ตารางเดินรถไฟความเร็วสูงของประเทศไต้หวันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยความเร็วในการปล่อยเที่ยวรถไฟใช้เป็นองค์ประกอบหลัก

ในการพิจารณา จากน้ันประเมินหาว่าปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการปล่อยเท่ียวรถไฟให้มีความล่าช้าเกิดข้ึนในตารางเดินรถไฟได้

อย่างไร เป็นการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ (Maurizio et al., 2011) ได้นําเสนออัลกอริทึมในการ

จัดการยานพาหนะเป็นการลดต้นทุนของการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการแก้ปัญหาจัดการตารางเดินรถยานพาหนะท่ีมี

หลายประเภทในช่วงเวลาจริงอธิบายด้วยแบบจําลองอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ 
งานวิจัยนี้ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการนํามาวัดระยะทางของรถท่ีเข้ามาจอดภายในศูนย์ยานพาหนะ 

พร้อมกับอัพโหลดค่าสถานะการเข้าออกของรถแบบอัตโนมัติ ขึ้นบนฐานข้อมูลออนไลน์ นอกจากน้ียังได้พัฒนาโปรแกรมบน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สายท่ีให้บริการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไฟร์เบสพร้อมกับอ่านค่าสถานะแสดงผลบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบ

สถานะการเข้าออกของรถภายในศูนย์ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบการตัดสินใจขอ

อนุญาตใช้บริการรถต่อไป สําหรับแอปพลิเคชันตรวจสอบตารางเดินรถพัฒนาข้ึนบนสมาร์ทโฟน ท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ (Android Operating System) สามารถดูค่าสถานะการคงอยู่ของรถบริการ สามารถตรวจสอบตารางเดินรถได้ 
และสามารถรายงานผลการจองรถ วันเวลาไป-กลับของเท่ียวเดินรถ ในช่วงเวลาจริง เพ่ือแก้ปัญหาในการใช้รถบริการภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการเดินทางไปราชการสําหรับอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพ่ือความสะดวกและลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินการขอยืมรถ และแก้ปัญหาการยืมรถใน

รูปแบบเดิมท่ีมีปัญหาดังท่ีกล่าวมา 
 

2. วัตถุประสงค์ในการทําวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท่ีสามารถตรวจสอบการเดิน

เท่ียวรถในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมกับเป็นทางเลือกในการตรวจสอบ
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การเดินเท่ียวรถ การจองรถพร้อมคนขับรถ สามารถตรวจสอบตารางเดินรถ รถคันใดกําลังเดินทางไปราชการและกลับเม่ือไร 
ตรวจสอบค่าน้ํามันในการเดินทางแต่ละคร้ังได้ เพ่ือใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายต่อไป 

2. เพ่ือสร้างชุดเซนเซอร์ท่ีใช้ตรวจสอบสถานะการคงอยู่ของรถภายในโรงรถ อัพเดตสถานะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน

ทุกสรรพสิ่งรายงานผลสถานะบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาจริงได้แบบอัตโนมัติ 
 

3. ขั้นตอนการออกแบบการทดสอบ 
 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือตรวจสอบตารางเดินรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก การออกแบบเพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบประกอบไปด้วย การออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชัน และ
การออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือทดสอบระบบ ตามข้อมูลดังนี้ 

 

3.1 การออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์ 
การทํางานของระบบการตรวจสอบรถภายในโรงจอดรถ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ตรวจวัด

ระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคเบอร์ HC-SR04 โมดูลตรวจสอบการแท็กผ่านคลื่นสัญญาณอาร์เอฟไอดี (RFID: Radio 
Frequency Identification) ท่ีคลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮริทซ์ เบอร์ RC522 ใช้ตัวแท็กสัญญาณในรูปแบบคีย์โทเคน 
(Token Key) ท่ีมีลักษณะคล้ายพวงกุญแจ และลําโพง (Buzzer) ต่อร่วมกับการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

โหนดเอ็มซียูเบอร์ EPS8266 เป็นตัวประมวลผลกลางและทําการส่งข้อมูลผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มีการอัพ
โหลดข้อมูลลงฐานข้อมูลออนไลน์ งานวิจัยนี้ได้เลือกฐานข้อมูลไฟร์เบสและแสดงผลค่าสถานะต่าง ๆของรถแต่ละประเภทผ่าน

แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแสดงค่าแบบช่วงเวลาจริงพร้อมแจ้งเตือนสถานะการ

คงอยู่ของรถภายในโรงจอดรถได้ทันที 

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะรถภายในโรงจอดรถ 

 

3.1.1 การออกแบบการเชื่อมต่อวงจร 
จากภาพท่ี 2 เป็นการออกแบบวงจรการเชื่อมต่อขาอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู 

ESP8266 โดยใช้ขาสัญญาณ D1-D7 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตรวจวัดระยะทางใช้สําหรับตรวจสอบสถานะการคงอยู่ของรถ

ภายในโรงจอดรถ เชื่อมต่อโมดูลอาร์เอฟไอดีท่ีใช้สําหรับระบุรถแต่ละคัน และเชื่อมต่อกับลําโพงใช้สําหรับแจ้งเตือนคนขับรถ

เม่ือนํารถเข้ามาจอดภายในโรงจอดรถ อุปกรณ์ท้ังหมดจะถูกบรรจุประกอบในกล่องชุดอุปกรณ์ ตามภาพท่ี 3 สําหรับ

ตรวจสอบสถานะรถติดต้ังกล่องอุปกรณ์ไว้ด้านข้างของช่องจอดรถแต่ละคันท่ีมีการใช้งาน 
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ภาพท่ี 2 การเชือ่มต่อขาสัญญาณภายในกล่องอุปกรณ์ 
 

การออกแบบขนาดของกล่องอุปกรณ์ มีขนาด 10x15 เซ็นติเมตร ดังภาพท่ี 3 ลักษณะของกล่องเป็นวัสดุผลิต

มาจากพลาสติก เนื่องจากพลาสติกมีความเบาเหมาะสําหรับติดหรือแขวนบนผนังตามท่ีต้องการได้ 

  
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะของกล่องเก็บชุดวงจรท่ีทําการออกแบบ 
 

3.1.2 การออกแบบตําแหน่งการติดต้ังกล่องอุปกรณ์ภายในโรงจอดรถ 
ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดต้ังกล่องอุปกรณ์นั้น ต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีชุดเซนเซอร์สามารถสะท้อนคลื่นอัลตร้า

โซนิคเม่ือมีรถจอดอยู่ได้ ตําแหน่งท่ีเหมาะสมคือติดกับเสาของช่องจอดรถแต่ละคันภายในโรงจอดรถ ตามภาพท่ี 4 จากน้ัน

กําหนดค่าของคล่ืนอัตตร้าโซนิคภายในระยะทาง 1 เมตร เพ่ือตรวจจับรถท่ีเข้ามาจอดแต่ละคัน ค่าความสูงตําแหน่งกล่อง

อุปกรณ์อยูท่ี 1.50 เมตร ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีผู้ขับรถสามารถแท็กคีย์โทเคนอาร์เอฟไอดีกับกล่องอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 
เพ่ือแสดงสถานะการเข้าจอดของรถแต่ละคันได้ดีท่ีสุด 

     
 

ภาพท่ี 4 ตําแหน่งการติดต้ังกล่องอุปกรณ์ภายในโรงจอดรถ 

1 m

1.5 m

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

216 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

226 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 
 

ภาพท่ี 5 การแท็กคีย์โทเคนอาร์เอฟไอดีกับกล่องอุปกรณ์เพ่ือยืนยันสถานะการเข้าจอดรถ 
 

จากภาพท่ี 5 ผู้ขับรถแต่ละคนจะได้รับคีย์โทเคนอาร์เอฟไอดีท่ีมีลักษณะเป็นพวงกุญแจ ภายในจะมีหมายเลขไอ

ดี (ID number) ท่ีไม่ซํ้ากันเพ่ือแยกการเข้าจอดของรถแต่ละประเภทจากผู้ขับรถแต่ละคน เนื่องจากช่องจอดรถภายในโรงรถ

ไม่ได้ระบุไว้ว่าช่องไหนสําหรับรถหมายเลขทะเบียนใด ดังนั้นผู้ขับเม่ือนํารถเข้ามาจอดเห็นช่องไหนว่างก็สามารถเข้าจอดได้เลย 
จึงต้องใช้คีย์โทเคนอาร์เอฟไอดีดังกล่าวเป็นตัวตรวจสอบ เม่ือหมายเลขไอดีของคีย์โทเคนดังกล่าวแท็กกับโมดูลอาร์เอฟไอดีท่ี

อ่านค่าสถานะประเภทการเข้าจอดรถคันดังกล่าวได้ ก็จะอัพโหลดข้อมูลไปเก็บไว้ท่ีฐานข้อมูลไฟร์เบสเพ่ือแสดงข้อมูลบนแอป

พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่อไป ซ่ึงสถานะการเข้าจอดของรถท่ีแสดงบนสมาร์ทโฟน ดังภาพท่ี 5 ใช้สีแทนสถานะการคงอยู่ของ

รถ โดยสีแดงหมายถึงรถคันนั้น ๆไม่ได้อยู่ท่ีโรงจอดรถ สีเขียวหมายถึงรถคันดังกล่าวพร้อมใช้งานหรืออยู่ภายในโรงจอดรถ  
 

3.2 การออกแบบส่วนของแอปพลิเคชัน 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเลือกใช้แอนดรอยด์

สตูดิโอ (Android Studio) เป็นเคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา (Java Language) การทํางานของแอปพลิ    
เคชันท่ีทําการพัฒนาได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้จองรถท่ีสามารถตรวจสอบตารางเดินรถ จองรถ ตรวจสอบค่า

น้ํามันในการเดินทาง ดังแสดงในภาพท่ี 6 และผู้ขับรถที่มีส่วนของคีย์โทเค็นใช้สําหรับอัพเดตสถานะการคงอยู่ของรถ  
 

    
 

ภาพท่ี 6 โหมดการทํางานต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน 
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เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อนการใช้งานด้วยทุกครั้ง ข้อมูลสถานะการคงอยู่ของรถ การแท็กคีย์โทเคนอาร์เอฟไอดี จาก
กล่องอุปกรณ์จะเก็บค่าสถานะบนฐานข้อมูลไฟร์เบสและนํามาแสดงผลบนแอปพลิเคชันท่ีทําการติดต้ังจากผู้ใช้งาน 

 

 3.3 การออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือทดสอบระบบ 
 งานวิจัยนี้ได้กําหนดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบระบบ ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานภายในร้ัวมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จํานวน 10 คน ผู้ขับรถ 5 คน รถท่ีใช้งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เข้าร่วมทดสอบจํานวน 5 คัน รถแต่ละประเภทแสดงดังตารางท่ี 1 จากกลุ่มข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ เพ่ือประเมินหา

ประสิทธิภาพของระบบในด้านของความแม่นยําในการแจ้งเตือนสถานะการคงอยู่ของรถ เวลาท่ีใช้ในการอัพโหลดข้อมูล และ
ประเมินภาพรวมของระบบในขั้นตอนสุดท้าย 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลประเภทรถต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบระบบ 
ลําดับ ประเภทรถ หมายเลขทะเบียน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
1 รถตู้ นข 2178 

เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ท่ีมีผู้โดยสารต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป 
2 รถตู้ นข 1107 
3 รถเอสยูวี กข 6322 
4 รถกระบะ กง 27 
5 รถบัส 40-0095 
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ทดสอบความแม่นยําของการตรวจสอบสถานะการคงอยู่ของรถด้วยเซนเซอร์ 
ทดสอบการหาค่าความผิดพลาดในการส่งค่าสถานะของรถ อยู่/ไม่อยู่ อัพโหลดข้อมูลบนฐานข้อมูลไฟร์เบส ขั้นตอน

การทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู ESP8266 จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีใช้เครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีความเร็วประมาณ 10 เม็กกะบิตต่อวินาที จากน้ันเม่ือรถเข้ามาจอดท่ีช่อง

จอดรถตัวเซนเซอร์วัดระยะทางท่ีติดกับเสา จะตรวจระยะทางของรถว่ามีรถมาจอดในช่องเก็บรถและแจ้งเตือนคนขับรถด้วย

เสียงดังต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ขับรถทําการแท็กคีย์โทเคนเมื่อแท็กเสร็จแล้วเสียงเตือนจะหยุดลงพร้อมกับอัพโหลดค่าข้ึนไฟร์เบส

เพ่ือแสดงสถานะของรถว่า “อยู่” กรณีท่ีผู้ขับรถขับออกจากช่องจอดรถตัวเซนเซอร์ตรวจจับไม่พบรถ จะส่งสถานะอัพโหลดบน

ฐานข้อมูลไฟร์เบสเป็น “ไม่อยู่” โดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะทําการทดสอบอย่างละ 10 คร้ังต่อคัน แล้วสังเกตการทํางานบนแอปพลิเค

ชันว่าตรงกับสถานะการคงอยู่ของรถท้ัง 5 คันหรือไม่ ผลท่ีได้จากการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 การหาค่าความผิดพลาดในการส่งค่าสถานะตอนรถ อยู่/ไม่อยู่ ขึ้นไฟร์เบส 
 

ครั้งท่ีทดสอบ 
 

สถานะ 
คันที ่1 

นข 2178 
คันที ่2 

นข 1107 
คันที ่3 
กง 27 

คันที ่4 
กข 6322 

คันที ่5 
40-0095 

1 อยู่/ไม่อยู่      
2 อยู่/ไม่อยู่      
3 อยู่/ไม่อยู่      
4 อยู่/ไม่อยู่      
5 อยู่/ไม่อยู่      
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ครั้งท่ีทดสอบ 
 

สถานะ 
คันที ่1 

นข 2178 
คันที ่2 

นข 1107 
คันที ่3 
กง 27 

คันที ่4 
กข 6322 

คันที ่5 
40-0095 

6 อยู่/ไม่อยู่      
7 อยู่/ไม่อยู่      
8 อยู่/ไม่อยู่      
9 อยู่/ไม่อยู่      
10 อยู่/ไม่อยู่      
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 0% 0% 0% 0% 0% 

หมายเหตุ ทําเคร่ืองหมาย  ตรวจสอบสถานะอยู่/ไม่อยู่ ถูกต้อง ทําเคร่ืองหมาย X เม่ือตรวจสอบสถานะผิดพลาด 
  

จากตารางท่ี 2 พบว่าไม่เกิดความผิดพลาดแต่อย่างใด การคํานวณหาค่าความผิดพลาดในการหาประสิทธิภาพการ

ทํางาน ของการตรวจสอบรถสถานะว่ารถ อยู่/ไม่อยู่ มีค่าความผิดพลาดอยู่ท่ี 0% เพราะมีการจอดรถในตําแหน่งท่ีเซนเซอร์

ตรวจสอบได้ทุกคร้ัง และระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสถียรจึงไม่เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้การทดสอบตามตารางท่ี 2 ยัง
สามารถวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าจากการแท็กคีย์โทเคน เพ่ือยืนยันการเข้าจอดรถแต่ละคันก็จะมีค่าความ

ผิดพลาดอยู่ท่ี 0% ด้วยเช่นกัน เนื่องจากแท็กคีย์โทเคนแต่ละอันมีหมายเลขไอดีประจําแท็กท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะไม่เกิดการ
ผิดพลาดในการแท็กหรือแท็กแล้วได้รหัสอ่ืนและระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสถียรจึงไม่เกิดความผิดพลาด แต่ปัจจัยท่ีอาจจะ

ทําให้เกิดความผิดพลาดก็คือการจอดรถไม่ถึงเซนเซอร์ตรวจจับ การชํารุดภายในกล่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าดับ สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ไม่มีความเสถียร หรือระหว่างผู้ขับรถด้วยกันมีการสลับแท็กคีย์โทเคนกัน ตัวแปรเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการส่ง

ข้อมูล หรือไม่ส่งข้อมูลเลย ซ่ึงจากการทดสอบไม่พบปัญหาท่ีกล่าวมาจึงทําให้ความผิดพลาดเป็น 0% 
 

4.2 ทดสอบประสิทธิภาพทางด้านเวลาในการอัพโหลดข้อมูล 
  การทดสอบนี้จะเป็นการหาค่าเวลาเฉลี่ย ในการส่งค่าข้ึนฐานข้อมูลไฟร์เบสของรถท้ัง 5 คัน ซ่ึงจะใช้โปรแกรมจับ

เวลาในสมาร์ทโฟน ทําการจับเวลาต้ังแต่ตอนแท็กคีย์โทเคนท่ีกล่องอุปกรณ์ แล้วอัพโหลดสถานะการคงอยู่ของรถข้ึนฐานข้อมูล

ไฟร์เบส จนเสร็จข้ันตอนสุดท้ายคือแสดงผลสถานะการคงอยู่ของรถบนแอปพลิเคชันจึงหยุดการจับเวลา จากการทดสอบไม่มี

ข้อผิดพลาด แต่เวลาท่ีข้อมูลส่งข้ึนฐานข้อมูลไฟร์เบสนั้นแต่ละรอบไม่เท่ากันเพราะอยู่ห่างจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วย

ระยะทางการรับสัญญาณท่ีแตกต่างกัน ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 หาค่าเวลาการอัพโหลดสถานะข้อมูลคงอยู่ของรถขึ้นระบบ 
ครั้งท่ีทดสอบ มีการอัพโหลดสถานะจากรถทุกคัน เวลาเฉล่ีย (วินาที) 

1  1.23 

2  1.86 
3  1.44 
4  2.10 
5  1.27 
6  2.00 

7  1.56 
8  1.02 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ครั้งท่ีทดสอบ มีการอัพโหลดสถานะจากรถทุกคัน เวลาเฉล่ีย (วินาที) 

9  2.00 
10  1.07 
ค่าเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการอัพโหลดข้อมูล 1.55 

 
จากการทดสอบในตารางท่ี 3 จํานวน 10 ครั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.55 วินาที ซ่ึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการทํางาน

ของกล่องตรวจสอบอุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานและเวลาในการส่งค่านั้นเป็นเวลาท่ีรวดเร็ว ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า

เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายนั้นใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีความเร็ว 10 
เมกกะบิตต่อวินาที ซ่ึงค่อนข้างเร็วและเสถียร และมีแบตเตอร่ีเก็บระบบไฟฟ้าสํารองทําให้อุปกรณ์ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สําหรับตรวจสอบตารางเดินรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จาก
การทดสอบพบว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ดีตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส่วนกล่องสําหรับตรวจสอบสถานะการคงอยู่

ของรถ จากการทดสอบหาค่าความผิดพลาดในการยืนยันรถแต่ละคัน ไม่มีความผิดพลาด และการหาค่าเฉลี่ยของเวลาของรถ

ทุกคันมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.55 วินาที เนื่องจากได้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงทําให้มี

ความเร็วในการรับส่งข้อมูลท่ีรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูลท่ีส่งเป็นลอจิกหรือตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็ก จึงทําให้มีความรวดเร็วใน

การส่งข้อมูล ซ่ึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการทํางานของกล่องตรวจสอบสําหรับตรวจสอบรถนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางาน

และเวลาในการส่งค่านั้นเป็นเวลาท่ีรวดเร็ว สําหรับการเก็บผลการทดสอบจากระบบท่ีมีการใช้งานจริงท่ีตัวกล่องเปิดท้ิงไว้เป็น

ระยะเวลานานโดยไม่ได้ปิดอุปกรณ์ ทดสอบว่าเกิดปัญหาในการใช้งานหรือไม่นั้นเป็นสิ่งท่ีต้องทําการทดสอบต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจมีการทํางานท่ีไม่ครอบคลุม จึงควรจัดสร้าง
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพ่ือทําให้รองรับการใช้งานบนสมารท์โฟนท่ีมากขึ้น 
1.1  2. งานวิจัยนี้อาจจะเพ่ิมการตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับป้ายทะเบียนรถโดยตรงเม่ือเข้ามาจอดภายในโรงจอดรถ 
โดยไม่ต้องให้พนักงานขับรถเป็นคนดําเนินการแท็กคีย์โทเคนอาร์เอฟไอดี 
 
7. กติติกรรมประกาศ 

  
ขอขอบคุณศูนย์ยานพาหนะ และห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนท่ี หลักสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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การสร้างแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากเนื้อเรื่อง (ภาษาไทย) 
Creating a Reading Comprehension Test from the Story (Thai) 

 

กัญญาณฐั เรืองรักษ์1*  และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์1 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*kanyanut.r@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

วิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมสร้างโจทย์ไฟล์คําถามการอ่านจับใจความเน้ือเร่ือง จากปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจใน
การอ่านจับใจความ จึงไม่สามารถหาคําตอบได้ แบบทดสอบท่ีซํ้ากันทําให้นักศึกษาไม่อยากอ่านเนื้อเร่ืองจึงเกิดการลอกกัน
แบบผิด ๆ ผู้วิจัยโดยท่ีระบบจะส่งโจทย์ไฟล์คําถามให้ผู้ทดสอบเข้าไป ลบ แก้ไขเพ่ือหาคําตอบในตามเวลาท่ีกําหนด และระบบ
จะตรวจคําตอบและส่งผลคะแนนมายังผู้ทดสอบ ตัวอย่างไฟล์โจทย์ 1 เร่ือง จะสร้างเนื้อเร่ืองท่ีเปลี่ยนประธาน กริยา กรรม              
ท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 12 ตําแหน่ง แต่ละตําแหน่งมีตัวแปล 10 คํา ระบบจะสามารถสร้างโจทย์ท่ีไม่ซํ้ากันจํานวนท้ังหมด 
1012 แบบ นําระบบไปทดสอบกับนักศึกษาจํานวน 55 คน นักศึกษาหนึ่งคนจะได้รับไฟล์โจทย์คําถาม 2 ไฟล์ หนึ่งไฟล์จะมี 
ไฟล์โจทย์คําถาม 2 เร่ือง รวม 4 เร่ือง นักศึกษา 55 คน จะได้รับไฟล์โจทย์คําถามรวม 110 ไฟล์ ไฟล์โจทย์หนึ่งไฟล์ ระบบ
ตรวจคําตอบ 20 คําตอบ ดังนั้น 110 ไฟล์ ระบบจะตรวจคําตอบท้ังหมด 2200 คําตอบ ระบบสร้างแบบทดสอบหนึ่งไฟล์              
ใช้เวลาเฉลี่ย 1.27 วินาที ระบบตรวจคําตอบ 1 ไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 1.85 วินาที ระบบสามารถตรวจคําตอบอย่างถูกต้องจึงทํา
ให้ผู้ทดสอบสอบผ่านเฉลี่ย 83.02%  ความพ่ึงพอใจในแบบทดสอบรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.63) 
 
คําสําคัญ: การสร้างแบบทดสอบ  ภาษาสคริปต์สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Google  การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ 
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Abstract 
 

The study is development program created practical question on reading for main Idea in Thai 
language content. Originally, students don't understand in reading comprehension therefore they cannot 
find the answer. In duplicate tests, students do not read the passage thus copying them wrong. From this 
problem, researcher created file system for created practical questions of reading for main Idea in Thai 
language content. By the system will send practical question file to the tester can access to delete or 
edits to find the answers at the scheduled time. Then the system will check your answer and send scores 
to the tester. A sample file, proposition 1 story will create the plot that change subject, verb and object 
is different at least 12 positions, each position has translated 10 words. The tester will receive a unique 
preposition of all 102, bring the system to test with 55 students. One student will receive 2 question files. 
One file will contain 2 problem files, including 4 subjects. 55 students will receive a total of 110 problem 
files. The question one's file the system answers 20 answers. Therefore, 110 one problem file. 2200 answers. 
The system creates one test. The average time spent is 1 .2 7  seconds. The system answers 1  file. The 
average time is 1 .8 5  seconds. The system can check the answer correctly so the test testers pass an 
average of 83.02%. The satisfaction in the test is very good ( X = 4.20, SD = 0.63) 
 
Keywords: test creation, Google app script, automatic examination 
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1. บทนํา 
 

การสื่อสารการอ่านจับใจความเป็นทักษะสําคัญและใช้มากในชีวิตประจําวัน การอ่านจับใจความประกอบด้วย

ใจความสําคัญท่ีจะอยู่ในเน้ือความท่ีอ่าน เด่นท่ีสุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าท่ีสามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่น ๆ 
ในย่อหน้านั้นหรือประโยคท่ีสามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมดสามารถเป็น

ใจความหรือประโยคเด่ียว ๆ ได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอ่ืนประกอบ ซ่ึงในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสําคัญเพียงประโยค

เดียว หลักการจับใจความสําคัญคือ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บ
ใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เม่ืออ่านจบให้ตั้งคําถามตนเองว่า เร่ืองท่ีอ่าน มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไรเป็นต้น 
(แววมยุรา เหมือนนิล, 2556) 

การทดสอบเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการวัดองค์ความรู้ของนักศึกษา เม่ือผ่านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นท่ี

เรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนต้องมีการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน โดยทั่วไปใช้การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน ในการข้อสอบมีท้ังข้อสอบประเภทปรนัยและประเภทอัตนัย อาจารย์ผู้สอนต้องดําเนินการโดยใช้ข้อสอบท่ีได้จัดทํา

ขึ้นเองของแต่ละรายวิชา โดยลักษณะข้อสอบท่ัวไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ อาจารย์ผู้สอนเป็นคนออก

แบบทดสอบ ให้นักศึกษาได้อ่านเพ่ือนําคําตอบไปตอบคําถามให้ถูกต้อง นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยจะได้รับแบบทดสอบ

การอ่านจับใจความจากเนื้อเร่ืองภาษาไทยท่ีมีโจทย์ซํ้า นักศึกษาไม่เข้าใจในอ่านจับใจความ จึงไม่สามารถหาคําตอบได้ โจทย์ท่ี

ซํ้ากันทําให้นักศึกษาไม่อยากอ่านเนื้อเร่ืองและทําให้เกิดการลอกกันแบบผิด ๆ ถ้าจะออกแบบโจทย์ท่ีไม่ซํ้าก็จะทําให้ผู้สอน

เสียเวลาออกแบบทดสอบ เม่ือนักศึกษาสอบเสร็จการตรวจข้อสอบก็จะเกิดความล่าช้า ส่งผลคะแนนให้นักศึกษาทราบช้า 
เพราะต้องให้อาจารย์ผู้สอนเป็นคนตรวจ ถ้านักศึกษาสอบตกก็จะเสียเวลาออกข้อสอบใหม่เร่ือย ๆ   

จากปญัหาข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในพัฒนาแบบทดสอบการอ่านจับใจความตามเนื้อเร่ืองภาษาไทย ระบบทําการสร้าง

ไฟล์โจทย์คําถาม ระบบส่งไฟล์คําถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบ เม่ือผู้ทดสอบทําแบบทดสอบ

เสร็จ ผู้ทดสอบจะทําการส่งคําตอบผ่าอินเตอร์เน็ตมาให้ระบบตรวจคําตอบ เม่ือระบบตรวจคําตอบสําเร็จจะส่งผลคะแนน

กลับไปยังผู้ทดสอบ นักศึกษาแต่ละคนจะได้โจทย์ไฟล์คําถามท่ีหลากหลาย ไม่สามารถลอกกันได้ และไม่สามารถตอบคําถามได้

ถ้ายังไม่ได้อ่านโจทย์คําถาม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. พัฒนาโปรแกรมสร้างโจทย์คําถามการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทยที่สามารถสร้างแบบทดสอบไม่ซํ้ากัน 
2. พัฒนาโปรแกรมตรวจคําตอบการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทยที่สร้างโจทย์มาจากข้อ 1 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการสร้างโจทย์คําถามการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทย 
 

3. สมมุติฐาน 
 

1. แบบทดสอบการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทยที่กําหนด มีผู้ทําแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% 
2. แบบทดสอบสร้างไฟล์โจทย์ถามและตรวจคําตอบ เวลาการสร้างไฟล์โจทย์คําถามใช้เวลาเฉลี่ย 1.27 วินาที เวลา

การตรวจไฟล์โจทย์คําถามใช้เวลาเฉลี่ย 1.85 วินาที 
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4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 แบบทดสอบ (Test) 
พีระพงษ์ เครื่องสนุก (2558) ให้ความหมาย แบบทดสอบว่าคือชุดของคําถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือให้ผู้ถูกทดสอบแสดง

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้ แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ซ่ึงถือ
ว่าเป็นสติปัญญาของมนุษย์ว่ามีความรู้หรือไม่เพียงใดท่ีซ่อนแฝงอยู่ในตัวบุคคลทั้งในด้านพฤติกรรมความรู้ ความจํา ความ
เข้าใจ การนําไปใช้ และอ่ืน ๆ แบบทดสอบถ้าใช้เกณฑ์การแบ่งตามลักษณะการตอบ แบบทดสอบท่ีนํามาใช้นั้นคือ

แบบทดสอบแบบตอบสั่นและเลือกตอบ (Short Answer and Multiple Choice Test) หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปคือ แบบปรนัย 
(Objective Test) แบบนี้จะกําหนดคําถามให้ และกําหนดให้ตอบสั้น ๆ หรือกําหนดคําตอบมาให้เลือก ผู้ตอบจะต้อง

เลือกตอบตามนั้น 
 

4.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และ (Google App Script) 
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีกําลังได้รับความนิยมอย่างสูง 

Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ท่ีเรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซ่ึงในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ 
HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการทํางานในลักษณะ "แปล

ความและดําเนินงานไปทีละคําสั่ง (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมี

เป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทํางานข้าม

แพลตฟอร์มได้ โดยทํางานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ังทางฝั่งไคลเอนต์(Client)และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์(Server) 
 (JavaScript, 2560) Google Apps Script คือวิธีการเรียกใช้งาน Google Apps อีกรูปแบบหน่ึง ช่วยให้ ผู้ใช้สามารถย้าย
งานท่ีต้องทําซํ้า ๆ หรืองานท่ีมีรูปแบบตายตัว เปลี่ยนมาเป็นการสั่งงานผ่าน script ท่ีสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติชุดของ

คําสั่งท่ีแสดง ขั้นตอนการทํางาน ตามท่ีออกแบบและกําหนดไว้การเขียน Google Apps Script เราจะเรียก กลุ่มของการ
ทํางานว่า function แบบเดียวกับ method ของภาษา Java(Google Apps Script, 2014) 

 

4.3 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างโจทย์ 
แนวทางการสร้างโจทย์และคําถาม เนื้อหาของโจทย์และคําถามสมควร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จะ

เป็นระดับความยากง่ายและเหมาะสมกับระดับของ ผู้ทําแบบทดสอบ โจทย์ควรกระชับ ชัดเจน รัดกุม เข้าใจได้ชัดเจน แต่มี
ข้อมูลเพียงพอสําหรับ การตอบคาํถามได้ ข้อมูลท่ีให้ควรเป็นข้อมูลดิบ หลีกเลี่ยงคําหรือข้อความท่ีชี้เฉพาะ จะทําให้ผู้สอบตอบ

โดยใช้ความจํา (Pattern recognition) มากกว่าการวิเคราะห์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530) 
 

4.4 ทฤษฎีที่เก่ียวความรู้เก่ียวกับ Document App 
Google Docs เป็นบริการออนไลน์ สามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน แค่มีอีเมล์ของ Gmail และ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถ พิมพ์รายงาน ทําสไลด์เพ่ือนําเสนองานหรือจะจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน 
Excelประโยชน์ของ Google Docs สามารถทํางานได้ทันทีท่ีมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต้ังโปรแกรมลง

ในเคร่ือง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธ์ิก่อนใช้งานแต่อย่างใด และสามารถแชร์เอกสารให้กับเพ่ือนเพ่ือแก้ไข ในแบบทดสอบการอ่าน

จับใจความเน้ือเร่ืองภาษาไทย ใช้ Document App เป็นตัวเลือกในการเก็บตัวอย่างนิทานและบทความ ท้ังโจทย์และคําถาม

(Support, 2015) 
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4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ธนาพร สรรพรอด และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2560) ได้ทําวิจัยการสร้างโจทย์คําถาม ท่ีการเลือกคําแปรผันมีผลต่อ

วิธีการหาคําตอบ ได้สร้างโจทย์คําถาม ท่ีการเลือกคําแปรผันมีผลต่อวิธีการหาคําตอบ โดยการออกแบบโจทย์ต้นฉบับให้ได้

โจทย์ใหม่ท่ีไม่ซํ้ากันจะทําการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ไปตามคําแปรผัน ถ้าคําแปรผันมีหลายคํา จํานวนโจทย์ก็จะเพ่ิมมากข้ึน และ 
ค่าตัวแปร ถ้ามีหลายค่าจํานวนโจทย์ก็จะเพ่ิมข้ึนไปอีก จะได้รูปแบบโจทย์คําถามท่ีเกิดจากการสุ่มเปลี่ยนหลายโจทย์คําถาม 
แต่จะมีแนวคดิเหมือนเดิมนักเรียนจะได้แบบทดสอบท่ีมีโจทย์และตัวเลือกใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

พินิจนันต์ สุขสวัสด์ิ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2559) การสร้างโจทย์คําถามแบบการจัดกลุ่มและการตรวจคําตอบ

โดยใช้เทคนิคสมาชิกเซต การสร้างโจทย์ได้ทําการออกแบบโจทย์เกี่ยวกับการจัดกลุ่มและการตรวจคําตอบโดยใช้เทคนิคใน

เรื่องของเซต เพ่ือให้ได้โจทย์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ออกแบบโจทย์ให้มี

เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ให้สามารถได้คิดวิเคราะห์ในการหาคําตอบ รูปแบบของ

แบบทดสอบเข้าใจง่ายและเป็นท่ีน่าสนใจกับนักเรียน สามารถตรวจคําตอบได้ทันทีหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย 
นงเยาว์ ทองกําเนิด (2558) การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ

ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์สํานวนภาษาแล้วนํามาปรับการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เข้าใจง่ายและปรับคําชี้แจงให้อ่าน

เข้าใจง่ายชัดเจนนําแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย 
 

5. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ 5.1) การสร้างไฟล์โจทย์คําถาม 5.2) การตอบคําถามและการ

ตรวจให้ คะแนน การค้นหาคําตอบ พิมพ์คําตอบ เปรียบเทียบคําตอบจากเฉลย ประมวลผลว่าถูกหรือผิด  การให้คะแนนคือถ้า

ตอบถูกให้คะแนน ตอบผิดไม่ให้คะแนน และแสดงเฉลย แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 การสร้างไฟล์โจทย์คําถาม 
การสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านเนื้อเร่ืองจับใจความภาษาไทยที่ไม่ซํ้ากัน โดยสร้างเนื้อเรื่องท่ีเปลี่ยนประธาน 

กริยา กรรม เพ่ือให้ได้เนื้อเร่ืองหลากหลายมากข้ึนแต่เค้าโครงเรื่องยังคงเดิม ตัวอย่างเนื้อเร่ืองประเภทบทความเรื่องบุหร่ี 1 
เร่ือง มีการสุ่มเปลี่ยนตัวแปรท้ังหมด 12 ตําแหน่ง ในหนึ่งตําแหน่งจะสามารถสุ่มเปลี่ยนตัวแปรท้ังหมด 10 คํา ระบบจะ

สามารถสร้างโจทย์ท่ีไม่ซํ้ากันจํานวนท้ังหมด 1012 แบบ 
ตัวอย่างบทความเรื่องบุหรี่  
บุหร่ี เป็นสิ่งเสพติดท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากท่ีสุด เพราะหากยังคงสูบไปนาน ๆ ก็จะย่ิงติดหนักข้ึนจนไม่

สามารถเลิกได้ ซ่ึงโทษของบุหรี่คือเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายa1 ข้ออ้างหนึ่งของคนท่ีไม่อยากเลิกหรือไม่มีความพยายาม

เท่านั้น การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจมีหลายวิธีเช่น "การกําหนดวันท่ีในการเลิกสูบบุหรี่c1" เป็นต้น การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งท่ียาก

แต่ถ้าเลิกได้ก็เป็นเร่ืองท่ีดีมาก ๆ เพราะมันเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับร่างกายและสุขภาพของคุณ 
มาโนชn1ทํางานเป็นช่างซ่อมรองเท้าb1 เวลาเขาเหนื่อยเขาจะสูบบุหรี่เป็นประจําจนทําให้เขาผิวพรรณไม่ดีa2 

เนื่องจากในบุหร่ีเต็มไปด้วยสารไซยาไนด์k1 ท่ีหากร่างกายได้รับไปนาน ๆ จะทําให้เกิดโรคต่าง ๆ บุหร่ีมีหลายยี่ห้อ ในหนึ่งวัน

เขาจะสูบบุหร่ีทีละ 2-5j1 ซองต่อวัน เพ็ญนภาn2เป็นภรรยาของเขา คบกันมานานแล้วประมาณ 8j2 ปี และท้ังคู่อาศัยอยู่บ้าน

เช่าสองคน เนื่องจากการสูดดมควันบุหร่ีเป็นเวลานานจนทําให้เธอเป็นโรคหลอดลมอักเสบa3 เนื่องจากควันบุหร่ี มีผลต่อ
ระบบทางเดินหายใจของผู้สูดดมควันบุหรี่เข้าไปโดยตรง เธอต้ังครรภ์ได้ 2 เดือน แต่ยังไม้ได้บอกมาโนชn1 เธอกําลังไปฝาก
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ครรภ์ท่ีโรงพยาบาล คุณหมอบอกเธอว่า หากคุณได้รับควันบุหร่ีในปริมาณมากหรือเป็นประจําทุกวันจะทําให้เสี่ยงอันตรายต่อ

ทารกในครรภ์ได้ ทารกอาจ "มีพัฒนาการท่ีช้าลงa4" ฉะนั้นให้สามีคุณเลิกสูบบุหรี่ 
มีตัวแปรท้ังหมดดังนี้ {a1, c1, n1, b1, a2, k1, j1, n2, j2, a3, a4} 
กําหนดให้ a1 = {โรคมะเร็งปอด, โรคตาบอดถาวร, โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, โรคหัวใจ,โรคหลอดลมตีบ, โรคถุง

ลมโปร่งพอง, โรคหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อม, โรคมะเร็งกล่องเสียง} 
กําหนดให้ c1 = {การกําหนดวันท่ีในการเลิกสูบบุหร่ี, แจกแจงเหตุผลท่ีคุณจะเลิกบุหร่ี, ขอความช่วยเหลือจากคน

รอบข้าง, หาตัวกระตุ้นในการเลิก, ควบคุมความอยากบุหร่ี, เคี้ยวหมากฝร่ัง, หาอะไรทําตอนเครียด, ท้ิงบุหร่ีให้หมด, พบ

แพทย์, ทําจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว} 
กําหนดให้ n1 = { มาโนช, สุชาติ, สายชล, สมพงษ์, สมศักด์ิ, วิชา, วิชัย, วิโรจน์, จําลอง, สมชาย} 
กําหนดให้ b1 = { ช่างไฟ, ช่างซ่อมรถ, เด็กปั้ม, ช่างก่อสร้าง, ชาวนา, ช่างซ่อมรองเท้า, ช่างหลอมโลหะ, ช่างไม้, 

พนักงานดับเพลิง, ช่างปั้นเซรามิกส์} 
กําหนดให้ a2 = { มีรอยตีนกา, ฟันเหลือง, ริมฝีปากดําคล้ํา, ไอบ่อย, กลิ่นตัวแรง, เหนื่อยง่าย, หน้าตาดําคล้ํา, 

ผิวพรรณไม่ดี, ป่วยบ่อย, หายใจติดขัด} 
กําหนดให้ k1 = {สารนิโคติน, สารหนู, สารตะกั่ว, สารบิวเทน, สารคาเฟอีน, สารแมกนีเซียม, สารคลอโรฟอร์ม, 

สารไซยาไนด์, สารปรอท, สารแอมโมเนีย} 
กําหนดให้ j1 = {1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 2-4, 2-5, 5, 4, 3} 
กําหนดให้ n2 = {เพ็ญศรี, ยุวดี, สาคร, สุดารัตน์, รัศมี, เพ็ญนภา, รัชนี, อําภร, สภาพร, กาญจนา} 
กําหนดให้ j2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
กําหนดให้ a3 = {โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้, โรคต่อมน้ําเหลืองไม่ดี, โรคไอเรื้อรัง, โรคหลอดลมอักเสบ, โรคสิวเรื้อรัง, 

โรคหายใจไม่ท่ัวปอด, โรคหายใจติดขัด, โรคปอดเรื้อรัง, โรคจุกเสียดหน้าอก} 
กําหนดให้ a4 = {เกิดภาวะไม่สมบูรณ์, มีพัฒนาการท่ีช้าลง, เกิดการพิการทางด้านสมอง, พิการต้ังแต่กําเนิด, 

เสียชีวิตในครรภ์มารดา, มีผลให้น้ําหนักแรกเกิดน้อย, คลอดก่อนกําหนด, ขาดออกสิเจน, มีสติปัญญาต่ํา, มีผลเสียต่อปอดและ

สมอง} 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโจทย์ท่ีเม่ือสุ่มเปลี่ยนตัวแปร 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างโจทย์ท่ีสุ่มเปลี่ยนตัวแปร จะเห็นได้ว่า ตัวแปร a1 จาก โรคหัวใจวาย สุ่มเปลี่ยนเป็น โรคมะเร็ง
กล่องเสียง ตัวแปร c1 จาก การกําหนดวันท่ีในการเลิกสูบบุหร่ี สุ่มเปล่ียนเป็น ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ตัวแปร n1 
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จากมาโนช สุ่มเปล่ียนเป็น วิชัย ตัวแปร b1 จาก ช่างซ่อมรองเท้า สุ่มเปลี่ยนเป็น เด็กปั้ม ตัวแปร a2 จาก ผิวพรรณไม่ดี สุ่ม
เปลี่ยนเป็น มีรอยตีนกา ตัวแปร k1 จาก สารไซยาไนด์ สุ่มเปลี่ยนเป็น สารแอมโมเนีย ตัวแปร j1 จาก 2-5 ซองต่อวัน สุ่ม
เปลี่ยนเป็น 3 ซองต่อวัน ตัวแปร n2 จาก เพ็ญนภา สุ่มเปลี่ยนเป็น เพ็ญศรี ตัวแปร j2 จาก 8 ปี สุ่มเปล่ียนเป็น 1 ปี ตัวแปร 
a3 จาก โรคหลอดลมอักเสบ สุ่มเปล่ียนเป็น โรคต่อมน้ําเหลืองไม่ดี ตัวแปร a4 จาก มีพัฒนาการท่ีช้าลง สุ่มเปลี่ยนเป็น เกิด
ภาวะไม่สมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้างต้นโจทย์จะมีการสุ่มเปลี่ยนตัวแปรไปจากเดิม จะเปลี่ยน ประธาน กริยา หรือกรรม 
เพ่ือให้ได้โจทย์หลากหลายไม่ซํ้ากัน แต่เค้าโครงเร่ืองยังคงเดิม 

 

5.2 การตอบคําถามและการตรวจให้คะแนน 
การตอบคําถามและการตรวจให้คะแนน ผู้ทดสอบต้องอ่านเนื้อเร่ืองจับใจความเพื่อค้นหาคําตอบและพิมพ์คําตอบ 

เป็นต้น การให้คะแนน ระบบจะเปรียบเทียบคําตอบจากเฉลย ประมวลผลว่าถูกหรือผิด ถ้าตอบถูกให้คะแนน ตอบผิดไม่ให้

คะแนน และระบบจะแสดงเฉลย แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แผนผังงานแสดงการตอบคําถามและให้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการคําตอบจากผู้ทดสอบและการตรวจคําตอบให้คะแนน 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างโปรแกรมเติมคําในช่องว่าง ระบบจะตรวจคําตอบโดยการเปรียบเทียบจากเฉลย ถ้าผู้ทดสอบตอบ

ถูกต้องตามที่ระบบกําหนดไว้ ก็จะข้ึนเครื่องหมายถูก แต่ถ้าผู้ทดสอบตอบผิดก็จะข้ึนเคร่ืองหมายผิด  และจะมีเฉลยให้
ดูว่าคําตอบผิดอย่างไร ตัวอย่างเช่น ข้อ1.1 ตอบ เพ็ญศรี ผู้ทดสอบตอบ เพ็ญศรี เป็นคําตอบท่ีถูกต้อง และข้อ1.2 ตอบ มาโนช 
ผู้ทดสอบตอบ มาโนด เป็นคําตอบท่ีผิด ตามภาพท่ี 3 
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6. ผลและอภิปราย 
 

จากระบบสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านจับใจความเน้ือเรื่องภาษาไทย ได้นําแบบทดสอบไปให้นักศึกษาสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 55 คน ระบบสามารถสร้างเนื้อเร่ืองประเภทนิทานได้ และสามารถสร้างเนื้อเร่ือประเภทบทความได้ 
นิทานอาจจะมีเนื้อเรื่องท่ีไม่ได้สอดแทรกประโยชน์แต่จะเป็นเนื้อเร่ืองท่ีให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นต้น บทความจะ

สอดแทรกประโยชน์ โทษ สิ่งท่ีควรทํา สิ่งท่ีไม่ควรทําและผลกระทบต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับข้อคิดเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จ 
นักศึกษาหนึ่งคนจะได้รับไฟล์โจทย์คําถาม 2 ไฟล์ หนึ่งไฟล์จะมีไฟล์โจทย์คําถาม 2 เรื่อง รวม 4 เร่ือง นักศึกษา 55 คน จะ
ได้รับไฟล์โจทย์คําถามรวม 110 ไฟล์ ไฟล์โจทย์หนึ่งไฟล์ ระบบจะตรวจคําตอบ 20 คําตอบ ดังนั้น 110 ไฟล์ ระบบจะตรวจ

คําตอบท้ังหมด 2200 คําตอบ ระบบสร้างแบบทดสอบหน่ึงไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 1.27 วินาที ระบบตรวจคําตอบ 1 ไฟล์ ใช้เวลา
เฉลี่ย 1.85 วินาที ระบบสามารถตรวจคําตอบอย่างถูกต้องจึงทําให้ผู้ทดสอบสอบผ่านเฉลี่ย 83.02% เม่ือเปรียบเทียบกับการ

สร้างแบบทดสอบโดยใช้คน อย่างเร็วสุดใช้เวลาสร้างไฟล์ละ 10 นาที มีไฟล์โจทย์คําถาม 110 ไฟล์ ใช้เวลา 1100 นาที หรือใช้

เวลาสร้าง 18 ชั่วโมง 30 นาที และสมมุติใช้คนตรวจเร็วสุด ใช้เวลาตรวจไฟล์ละ 5 นาที ตรวจคําตอบจํานวน 2200 คําตอบ 
รวมใช้ เวลา 550 นาที หรือใช้เวลาตรวจ 6 ชั่วโมง 15 นาที โดยไม่หยุดพัก  

 
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทําแบบทดสอบการสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านการจับใจความเนื้อเรื่อง
ภาษาไทย 
 

ผู้วิจัยนําแบบทดสอบการสร้างโจทย์คําถามการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทยจึงทําให้เกิดการประเมินของผู้

ทดสอบ จํานวน 55 คน (นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี3) ประเมินความพึงพอใจในการทํา

แบบทดสอบผลการประเมินมาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 229



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 239 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงใจของแบบทดสอบการสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านการจับใจความเนื้อเรื่อง
ภาษาไทย 

 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของแบบทดสอบการสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านการอ่านจับ

ใจความเนื้อเร่ืองภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.63) 
 

8. บทสรุป 
 

การสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านจับใจความเน้ือเรื่องภาษาไทย เป็นการสร้างไฟล์โจทย์คําถาม โดยมีเป้าหมายให้

ผู้ทําแบบทดสอบอ่านจับใจความและสามารถตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ่านให้ถูกต้อง มีทักษะการจับใจความท่ีดี จากการทดลอง

ใช้กับนักศึกษาจํานวน 55 คน สรุปได้ว่า นักศึกษาหนึ่งคนจะได้รับไฟล์โจทย์คําถาม 2 ไฟล์ หนึ่งไฟล์จะมีไฟล์โจทย์คําถาม 2 
เรื่อง รวม 4 เรื่อง นักศึกษา 55 คน จะได้รับไฟล์โจทย์ 110 ไฟล์ นักศึกษาแต่ละคนได้รับโจทย์ท่ีไม่ซํ้ากัน ไฟล์คําถามหนึ่งไฟล์ 
ระบบจะตรวจคําตอบ 20 คําตอบ ดังนั้น 110 ไฟล์ ระบบจะตรวจคําตอบท้ังหมด 2200 คําตอบ ระบบสร้างแบบทดสอบหนึ่ง

ไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 1.27 วินาที ระบบตรวจคําตอบ 1 ไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 1.85 วินาที ระบบสามารถตรวจคําตอบอย่างถูกต้อง

จึงทําให้ผู้ทดสอบสอบผ่านเฉลี่ย 83.02% ความพ่ึงพอใจในแบบทดสอบรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.63) 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 

โปรแกรมการสร้างไฟล์โจทย์คําถามการอ่านจับใจความเนื้อเร่ืองภาษาไทยจะเป็นโปรแกรมท่ีสมบูรณ์มากข้ึน หาก

ได้รับความหลากหลายของเนื้อเร่ืองท่ีนํามาสร้างโจทย์คําถาม ต้องสร้างโจทย์ถามท่ีไม่ซับซ้อน และถ้าเปลี่ยนสุ่มโจทย์เค้าโครง

เร่ืองยังคงเดิม ต้องมีการตรวจคําผิด และเนื้อเรื่องต้องไม่เยอะเกินไป เพราะผู้ทําแบบทดสอบไม่พึงประสงค์ท่ีจะอ่านโจทย์

คําถามท้ังหมด และทําให้ผู้ทดสอบเบื่อไม่อยากทําแบบทดสอบ ในแบบทดสอบสามารถแฝงข้อคิดในเนื้อเร่ืองเพื่อให้ผู้ทดสอบ

ได้รับประโยชน์ต่อการทําแบบทดสอบ 
 

10.กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 3 
ท่ีช่วยทําแบบทดสอบและแนะนําเพ่ือเป็นแนวทางในแก้ไขให้แบบทดสอบการอ่านจับใจความเนื้อเรื่องภาษาไทยสมบูรณ์มากข้ึน 
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แอพพลิเคชัน่วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
Application for Quantitative Analysis of Using Electricity in House 
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บทคัดย่อ  

 
แอพพลิเคชั่น วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพ่ือให้ผู้ท่ีใช้สามารถใช้งานได้สะดวกซ่ึงช่วยในการเปรียบเทียบ

การใช้ไฟฟ้าในแต่ละชั้นภายในบ้าน รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าท้ังบ้านได้ว่า ขณะนี้มีการใช้ไฟฟ้าท่ีเกินกว่าค่าปกติหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยข้อมูลท่ีแสดงนั้นเป็นจํานวนวัตต์ในแต่ละชั้น และวัตต์รวมท้ังบ้าน โดยแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวา และภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เพ่ือเรียกใช้งานค่าท่ีใช้แสดงบนแอพพลิเคชั่น จากการทดสอบของ
ปริญญานิพนธ์พบว่าผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีถูกต้องเม่ือนําไปใช้งาน และแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้านั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ท้ังจํานวนวัตต์ จํานวนยูนิต รวมไปถึงการคิดค่าไฟฟ้าได้โดยมีค่าความถูกต้องแอพพลิเคชั่น
คิดเป็นร้อยละ 96.2 เปอร์เซ็นต์  

 
คําสําคัญ: แบบจําลองไฟฟ้า  อัตราค่าไฟฟ้า  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
 
The home electricity consumption measuring is an application that is easy to use and helps to 

compare the electricity consumption in each part of home, including the home electricity consumption 
measuring to check that Is it more than normal or not? That we can check it from this application. The 
data is displayed in watts, which shows the results of the electricity consumption in each part and a whole 
of home. This application developed by using Java and XML to activate the display on the application. 
The test of the research found this application is so effective because this application can show the data 
correctly such as amount of watts and unit including the electricity charge calculating. The satisfaction 
value of the application usage is 96.2% of users.  

 
Keywords: electrical model, electricity rate, microcontroller 
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1. บทนํา 
 

ความรู้ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ในตัวเครื่อง ตั้งแต่ระบบการ

ทํางานอย่างง่าย ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจําบ้าน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทําให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส่ง

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อบุคคลโดยตรง คือ ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แน่นอนว่าเม่ือมี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาคอยอํานวยความสะดวกสบายต่อมนุษย์มากเท่าไร สิ่งท่ีตามมาก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้า

ท่ีสูงข้ึนไปด้วยนั่นเอง จากสถิติความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดย้อนหลังต้ังแต่ปี 2556-2560 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย:ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด, 2562) พบว่ามีอัตราความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.88 
หมายความว่าประเทศของเรามีการใช้ไฟฟ้าท่ีมากขึ้นในทุก ๆ ปี เพราะสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น

หลักนั่นเอง โดยผลที่ตามมาเม่ือเรามีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นจํานวนมาก และบวกกับชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจุบันก็ทําให้เรา

อาจลืมเสียบปลั๊กอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ท้ิงไว้ซ่ึงทําให้อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน หรืออุปกรณ์ทํางาน

หนักทําให้เกิดความร้อน และเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยทําให้เกิดการสูญเสียท้ังทรัพย์สินหรือสูญเสียชีวิตตามไปด้วย โดยท่ีเป็น

ข่าวใหญ่มากมายท่ีเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร รายงานข่าว (BBC NEWS, 2562) รายงานว่าเย็นวันท่ี 15 เม.ย. เพลิงลุกไหม้มหา

วิหารนอเทรอดาม ศาสนสถานอายุ 850 ปี ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส หรือเม่ือวันท่ี 10 เม.ย. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เกิดกลุ่ม
ควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้บาดเจ็บ 16 คน และเสียชีวิต 2 คน ซ่ึงเหตุไฟไหม้หลาย ๆ 
ครั้งรวมถึงท้ังสองเหตุการณ์ดงักล่าวก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรท้ังสิ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทําแอพพลิเคชั่นแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าท่ีผิดปกติ ซ่ึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํา
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับ

อัพโหลดข้อมูลของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ท่ีวัดได้แบบอัตโนมัติขึ้นบนระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ โดยเป็นแนวคิดของ Internet of 
Things (IOT) ท่ีจะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารกันได้ Lutz (2016) อธิบายเก่ียวกับ Internet of Things ว่าเป็น

ระบบท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยเป็นระบบท่ีให้อุปกรณ์หรือสิ่งของ สามารถสื่อสาร เชื่อมต่อ กับอุปกรณ์หรือ

เครื่องจักรอ่ืน ๆ ได้ จงึทําให้สามารถรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าว  รวมถึงคํานวณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน แสดงการ
ใช้งานไฟฟ้าว่าขณะนี้ใช้ไปเป็นจํานวนกี่วัตต์ โดยแสดงผลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ท่ีติดต้ังแอพพลิเคชั่นดังกล่าวซ่ึงจะแสดงถึง

รายละเอียด สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และแม่นยํา โดยปัจจัยหลักของงานวิจัยก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ ท่ีทํางานประสานซ่ึงกันและกันคือ บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ทําหน้าท่ีในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าภายในอาคาร และบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Raspberry Pi ทําหน้าท่ีในการอัพโหลดข้อมูลแบบ

อัตโนมัติขึ้นระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ เพ่ือให้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถ

นําข้อมูลมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการทําวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้สามารถตรวจสอบการใช้

ปริมาณไฟฟ้าภายในอาคาร การคํานวณค่าไฟฟ้าเบื้องต้น 
2. เพ่ือเป็นทางเลือกในการวิเคราะห์หาแนวทางในการประหยัดพลังงาน และตรวจสอบช่วงเวลาท่ีมีการใช้พลังงาน

ปกติ และช่วงของการใช้พลังงานแบบไม่ปกติจากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
3. เพ่ือสร้างชุดเซนเซอร์ท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพสิ่ง (IOT: Internet of Things) รายงานผลการใช้บนแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาจริงได้แบบอันโนมัติ 
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3. ขั้นตอนการออกแบบการทดสอบ 
 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพ่ือวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การออกแบบเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพของระบบประกอบไปด้วย การออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์ แอพพลิเคชั่น และการออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือทดสอบ

ระบบ ตามข้อมูลดังนี้ 
 

3.1 การออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์ 
ขั้นตอนการทํางานท่ีประกอบไปด้วยการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าโดยการต่อใช้ เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า คอร์เรนทราน

ฟาร์เมอร์ เซ็นเซอร์ จํานวน 3 ตัว แยกเป็น 3 ชั้น ต้องแปลงให้เป็นแรงดันก่อนใช้ โดยใช้หลักการ V = I x R ต่อ R Burden เข้ากับ
เซ็นเซอร์ แล้วให้ MCU วัดแรงดันท่ีตกคร่อม R Burden อีกที แล้ว MCU ทําการวัดค่าของเซนเซอร์แต่ละตัว ผ่านพอร์ต อนาล็อก 
A1 ถึง A3 ตามลําดับแล้วส่งข้อมูลให้ Raspberry Pi ติดต่อกันผ่านขา RX TX Serial Port จากน้ัน Raspberry Pi จะส่งข้อมูลไป
ยัง Firebase Database Real Time แล้วแอพพลิเคชั่นจะได้รับข้อมูลแล้วทําการแสดงค่าแล้วทําการประมวลผลต่อไป และใน
ส่วนของแอพพลิเคชั่นนั้น จะเก็บข้อมูล กําลังไฟฟ้าแล้วคํานวณออกมาเป็น หน่วยแล้วเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จากน้ัน

แอพพลิเคชั่น จะแสดงปริมาณการใช้งานไฟฟ้าในปัจจุบัน มีฟังก์ชั่นในการคิดคํานวณค่าไฟฟ้า และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
ตามภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพรวมของระบบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

 

3.1.1 การออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบ 
จากภาพท่ี 2 เป็นภาพขั้นตอนการทํางานของระบบ โดยข้ันตอนแรกทําการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ

ฐานข้อมูลออนไลน์หรือไม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลของการวัดพลังงานไฟฟ้าท่ีได้รับจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์

เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์ จากนั้นเลือกฟังก์ชั่นท่ีต้องการเพ่ือแสดงผลข้อมูลฟังก์ชั่นแรกน้ันจะเป็นฟังก์ชั่นท่ีใช้สําหรับ

การแสดงข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าของแต่ละชั้นท่ีเราสนใจ และผลรวมของการใช้ไฟฟ้า ฟังก์ชั่นต่อมาเป็นการแสดงค่าไฟฟ้า

ประจําเดือนเพ่ือทําการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าว่าในเดือนดังกล่าวใช้ไปในปริมาณท่ีมากน้อยเพียงใด ฟังก์ชั่นท่ี 3 แสดงค่าไฟฟ้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์ ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ 

แอพพลิเคชั่น 
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ย้อนหลัง โดยสามารถเลือกเดือนท่ีเราต้องการดูได้เพราะใช้วิเคราะห์หามาตรการณ์ในการประหยัดพลังงานต่อไป ฟังก์ชั่น

สุดท้าย เป็นฟังก์ชั่นแสดงสถิติการใช้งานไฟฟ้า ซ่ึงก็คือการคิดคํานวณค่าไฟฟ้าท่ีเราต้องทําการจ่ายในทุกเดือน ตามสูตรการคิด
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: อัตราค่าบริการไฟฟ้า ปี 2558) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่น 
 

3.2 การออกแบบส่วนของแอปพลิเคชัน 
แอพพลิเคชั่นแสดงคา่ไฟฟ้า และแสดงสถิติการใช้ไฟฟ้าออกมาเป็นกราฟเส้น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการแสดง

ข้อมูลค่าไฟฟ้านั้น จะแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน, จํานวนหน่วยไฟฟ้า, ค่า Ft, รวมเป็นเงิน และแสดงค่าไฟฟ้า

ย้อนหลัง 3 เดือน งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเลือกใช้แอน
ดรอยด์สตูดิโอ (Android Studio) เป็นเคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา (Java Language) การทํางานของ

แอพพลิเคชั่น ตามภาพท่ี 3 

เริ่มต้น

ทําการเช่ือมต่อ Firebase

เช่ือมต่อ Firebase ตรวจสอบ อินเตอร์เน็ต

แสดงผลการใช้

งานไฟฟ้า

เชื่อมต่อไม่ได้

เช่ือมต่อได้
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ภาพท่ี 3 การทํางานต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน 
 

 แอพพลิเคชั่น วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไฟร์เบสตลอดเวลา ดังนั้นแอพพลิเคชั่น

จะต้องสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อนการใช้งานด้วยทุกครั้ง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน ข้อมูลค่าไฟฟ้า

ประจําเดือน ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง ท้ังแสดงสถิติการใช้ไฟฟ้าแบบรายวัน และรายเดือนในรูปแบบของกราฟเพ่ือให้ผู้ใช้นําไป

วิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลท้ังหมดแสดงผลบนแอพพลิเคชั่นท่ีทําการติดต้ังจากผู้ใช้งาน 
 

 3.3 การออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือทดสอบระบบ 
 งานวิจัยนี้ได้กําหนดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบระบบ ประกอบไปด้วย ทําการทดลองการอ่านจํานวนยูนิต

โดยอ่านการค่าจากมิเตอร์ และการอ่านค่าจากแอพพลิเคชั่นโดยทําการทดลองจํานวน 3 ช่วงการใช้งานไฟฟ้า ซ่ึงจะแบ่ง

ออกเป็นช่วงจํานวนการใช้งานอยู่ในช่วงระหว่าง 1200 วัตต์ (W) จํานวนการใช้งานอยู่ในช่วงระหว่าง 800 วัตต์ (W) และ
จํานวนการใช้งานอยู่ในช่วงระหว่าง 500 วัตต์ (W) โดยใช้ระยะเวลาเท่ากันคือ 1 ชั่วโมง เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของ

แอพพลิเคชั่นในด้านของความแม่นยําในการแสดงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ท่ีทําการอ่านค่าจากแอพพลิเคชั่นกับ

การอ่านค่าจากมิเตอร์ปกติในแบบของการไฟฟ้าท่ัวไป ประเมินหาประสิทธิภาพของการคํานวณค่าไฟฟ้าระหว่างแอพพลิเคชั่น

กับมิเตอร์ปกติ และตรวจสอบการบันทึกประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังว่าสามารถเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
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4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ทดสอบความแม่นยําการแสดงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแอพพลิเคชั่นเทียบกับกับมิเตอร์ปกติ 
ทดสอบการหาค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าจากแอพพลิเคชั่น เทียบกับการอ่านค่าจากมิเตอร์ จะทําการทดลอง

การใช้ไฟฟ้าท้ังหมด 3 ช่วงการใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็นช่วงท่ี 1 จํานวนการใช้งานระหว่าง 1,200 วัตต์ ซ่ึงมีการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้ กระทะไฟฟ้า 900 วัตต์ จํานวน 1 ใบ, หลอดไฟ 100 วัตต์ จํานวน 3 หลอด ช่วงท่ี 2 จํานวนการใช้งานอยู่

ในช่วงระหว่าง 800 วัตต์ ซ่ึงมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้ กาต้มน้ําไฟฟ้า 600 วัตต์ จํานวน 1 เคร่ือง, หลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 
จํานวน 2 หลอด และช่วงท่ี 3 จํานวนการใช้งานอยู่ในช่วง 500 วัตต์ มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้ หลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 
จํานวน 4 หลอด, หลอดไฟฟ้า 50 วัตต์ จํานวน 2 หลอด โดยใช้ระยะเวลาเท่ากันคือ 1 ชั่วโมง จะทําการทดสอบอย่างละ 10 
ครั้งต่อช่วงการใช้พลังงาน โดยอ้างอิงจากการแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น และผ่านจอแสดงผลของมิเตอร์ไฟฟ้า ผลท่ีได้จากการ

ทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การหาค่าความคลาดเคลื่อนของการแสดงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ครั้งที ่
ทดสอบ 

ระหว่าง 1200 วัตต์ (W) ระหว่าง 800 วัตต ์(W) ระหว่าง 500 วัตต ์(W) 

มิเตอร์ 
(ยูนิต) 

แอพพลิเคชั่น 
(ยูนิต) 

มิเตอร์ 
(ยูนิต) 

แอพพลิเคชั่น 
(ยูนิต) 

มิเตอร์ 
(ยูนิต) 

แอพพลิเคชั่น 
(ยูนิต) 

1 1.2 1.245 0.8 0.828 0.5 0.518 
2 1.2 1.243 0.8 0.832 0.5 0.520 
3 1.2 1.247 0.8 0.827 0.5 0.519 
4 1.2 1.244 0.8 0.830 0.5 0.521 
5 1.2 1.249 0.8 0.826 0.5 0.518 
6 1.2 1.243 0.8 0.833 0.5 0.516 
7 1.2 1.251 0.8 0.829 0.5 0.520 
8 1.2 1.244 0.8 0.830 0.5 0.519 
9 1.2 1.248 0.8 0.832 0.5 0.518 
10 1.2 1.239 0.8 0.828 0.5 0.520 

ค่าความคลาดเคลือ่น 3.77% 3.74% 3.83% 
  

จากตารางท่ี 1 ผลการทดลอง การเปรียบเทียบจํานวนยูนิต ระหว่างการอ่านค่าจากมิเตอร์ และการอ่านค่าจาก

แอพพลิเคชั่น จากผลการทดลองท่ีทําการอ่านจํานวนยูนิต จากมิเตอร์ และแอพพลิเคชั่นท้ังสองแบบประกอบด้วยช่วงระหว่าง 
1,200 W, 800W, 500W ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงเท่ากัน พบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนท้ัง 3 ช่วงท่ีใช้ในการทดสอบดังแสดงผล

ตามตารางท่ี 1  ปัจจัยท่ีอาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนก็คือเซ็นเซอร์ท่ีนํามาใช้ในการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้านั้นถ้าดูท่ีค่า

ผิดพลาดของตัวเซ็นเซอร์เองแล้วนั้นได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อนท่ีตัวอุปกรณ์ไว้ท่ี (+/-) 5% จึงทําให้ค่าท่ีอ่านได้จาก

แอพพลิเคชั่นเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร ตัวแปรเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความ

ล่าช้าในการส่งข้อมูล 
 

4.2 ทดสอบประสิทธิภาพทางด้านการคํานวณค่าไฟฟ้า 
 จากตารางท่ี 2  ผลการทดลอง การคํานวณค่าไฟฟ้า ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 การคํานวณโดยการอ่านค่าจาก

มิเตอร์ และการอ่านค่าจากแอพพลิเคชั่น โดยผลการทดลองพบว่าการอ่านค่าจากมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 20 ยูนิต ส่วนการอ่านค่าจาก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แอพพลิเคชั่นมีค่าเท่ากับ 20.74 ยูนิต มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 3.7% ในส่วนของการคิดอัตราค่าไฟฟ้านั้น มีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0% ซ่ึงในการคิดค่าไฟฟ้านั้นจะไม่คิดตามค่าท่ีเป็นเลขทศนิยม 
 

ตารางท่ี 2 หาค่าความคลาดเคล่ือนของการคํานวนอัตราค่าไฟฟ้า 

การคิดอัตราค่าไฟฟ้า 
การคํานวณโดย

มิเตอร์ 
การคํานวณโดย
แอพพลิเคชั่น 

ความคลาด
เคลื่อน 

จํานวนหน่วยการใช้งานไฟฟ้า 20 20.74 3.7% 
ส่วนท่ี 1 ค่าพ้ืนฐานไฟฟ้า 
         - ค่าพลังงานไฟฟ้า 
         - ค่าบริการ 
         - รวมค่าไฟฟ้าฐาน 

 
50.17 

 
50.17 

 
0% 

8.19 8.19 0% 
58.36 58.36 0% 

ส่วนท่ี 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
           - จํานวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft 

 
-7.46 

 
-7.46 

 
0% 

ส่วนท่ี 3 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
         - (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100 

 
3.56 

 
3.56 

 
0% 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 54.46 54.46 0% 
 

4.3 ทดสอบประสิทธิภาพทางด้านการบันทึกประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 
 การทดสอบนี้จะเป็นการหาประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูล ในการส่งค่าขึ้นฐานข้อมูลไฟร์เบสของประวัติการใช้ไฟฟ้า

ย้อนหลังของผู้ใช้งาน และทดสอบความถูกต้องในการเก็บค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การบันทึกประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน 
ประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน 

เดือนท่ีจดหน่วย จํานวนหน่วยท่ีใช้ ค่าไฟฟ้า (บาท) 

3/2018 20.74 54.46 

4/2018 54.77 96.06 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองเก็บประวัติการใช้งานไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน โดยมีการเก็บค่าเดือนท่ีจดหน่วย, จํานวน
หน่วยท่ีใช้ และค่าไฟฟ้า โดย เดือน มีนาคม ปี 2018 ใช้ไฟฟ้าท้ังหมด 20.74 ยูนิต คิดเป็นเงิน 54.46 บาท และ เดือน เมษายน ปี 
2018 ใช้ไฟฟ้าท้ังหมด 54.77 ยูนิต คิดเป็นเงิน 96.06 บาท 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

 

แอพพลิเคชั่นวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จากการทดสอบแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และจากการทดลองอ่านจํานวนยูนิตจากมิเตอร์ และการอ่านค่าจํานวนยูนิตจากแอพพลิเคชั่น โดยได้
ทําการทดลองจํานวน 3 ช่วงการใช้งานไฟฟ้า คือ 1,200 วัตต์ (W), 800 วัตต์ (W) และ 500 วัตต์ (W) โดยใช้ระยะเวลาในการ

ทดลองเท่ากันท้ังหมด 1 ชั่วโมง โดยค่าท่ีอ่านได้จากแอพพลิเคชั่นนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากการทดลองท้ัง 3 
ครั้ง อยู่ท่ี 3.78% ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเกิดจากแอพพลิเคชั่นมีการอ่านค่าการใช้งานไฟฟ้าทุกวินาที โดยค่าไฟฟ้าท่ีอ่านได้มีค่า
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ไม่คงท่ี และทําการคํานวณจํานวนยูนิต ทุกวินาที จึงทําให้จํานวนยูนิตท่ีอ่านค่าได้จากแอพพลิเคชั่นมีค่าความคลาดเคลื่อนไป

จากการอ่านค่าจากมิเตอร์ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. สามารถปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความน่าสนใจมากข้ึน และใช้งานในด้านอ่ืนได้ เช่น สามารถสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรทํางานอยู่ และเกิดการลัดวงจรจุดใดภายในบ้านเพ่ือทําการตรวจสอบก่อนท่ีจะเกิดเพลิงไหม้ได้ 

2. ระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจมีการทํางานท่ีไม่ครอบคลุมกับกลุ่มผู้ใช้อ่ืน จึงควร
จดัสร้างแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพ่ือทําให้รองรับการใช้งานบนสมารท์โฟนท่ีมากขึ้น 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. 2555. อัตราค่าไฟฟ้า. กรุงเทพฯ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.  
กรมพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน. 2541. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเล่มท่ี 1. กรุงเทพฯ:

กรมพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน.  
กฤษณ์ อินทรนนท์. 2557.เครื่องมือและอุปกรณ์วัดสําหรับช่าง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น. 
พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2557. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.  
บัญชา ปะสีละเตสัง. 2559. การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์. 2560. ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4. สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร.  

ชูชาติ ผาระนัด, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ และสุจิตรา ผาระนัด. 2553. การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 2. 

ธีรวัฒน์ หงส์เวียงจันทร์. 2555. ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอนดรอย์และเว็บแอพพลิเคชัน. ปริญญานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 239



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

258 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การประมาณการความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแลปปิ้งเพลตด้วยการประมวลผลภาพ 

Estimation of Diamond Density on Lapping Plate Using Image Processing 
 

สุริยา รัตนะ1*  พีรพล คําพันธ์2  ชิตณรงค์ เพ็งแตง1  และจิรารัตน์ เอ่ียมสอาด1 
 

1สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*suriya.r@psru.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

ในปัจจุบันนั้นยังใช้วิธีการในการนับจํานวนของผงเพชรบนแผ่นขัดด้วยมนุษย์ ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ของรูปภาพในจํานวนท่ีมาก ด้วยปัญหานี้จึงได้นําเทคนิค เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และการดึงคุณลักษณะเด่น  
ท่ีมีความสําคัญภายในรูปภาพในส่วนของ ลักษณะของผงขัดเพชร และการบอกจํานวนความหนาแน่นภายในแผ่นขัด โดย
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ถูกนํามาใช้ในกระบวนการประมวลผลภาพ เพ่ือตรวจสอบลักษณะ
ความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแผ่นขัด โดยใช้หลักการการแปลงภาพ เป็นภาพไบนารี เพ่ือแสดงลักษณะผงขัดเพชรให้เกิด
ความแตกต่างจากพื้นผิว เพ่ือลดทอนเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากรูปภาพจากการประมวลผลภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์รูปภาพด้วยมนุษย์มากท่ีสุด ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลภาพด้วยระบบนับจํานวนผงเพชรใช้เวลา
ในการประมวลผล 5 วินาที/รูปภาพ และมีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์ 98.63 % จะมีผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการวิเคราะห์ภาพ
ด้วยสายตามนุษย์ ซ่ึงใช้เวลาในการประมวลผล 57 วินาที/รปูภาพ และมีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์อยู่ท่ี 89.36 %  
 

คําสําคัญ: ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ  ผงเพชร  ความหนาแน่นภายในแผ่นขัด  
 

Abstract 
 

Currently, it is used to count the amount slurry charging on the image with human. This has caused 
delays in analyzing the results of a large count number of images. The problem has led to the technique, 
Image processing technology and pulling important features that are important within the image in the 
section that are characteristics of diamond polishing powder and the number of densities within lapping 
plate. Photo from a scanning electron microscope was used in the image processing process to check 
the density of diamond polishing powder on the lapping plate. This project is based on the principle of 
image conversion to a binary image to show the diamond polishing powder to be different from the surface 
to reduce the time spent on analyzing the results of image processing that must be familiar with human, 
resulting in simple and effective information. The proposed algorithm image processing for estimation of 
diamond polishing has very high rate of processing time at 5 seconds per image and provides 98.63% of 
accuracy. This performance is higher than counting diamond polishing powder by human which provides 
processing time of 57 second per image, and 89.36 % of accuracy. 
 

Keywords: harddisk drive, diamond polishing powder, density within lapping plate  
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1. บทนํา  
 

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นอุปกรณ์สําคัญในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์ 
ภายในฮาร์ดดิสก์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลัก คือ แผ่นจานแม่เหล็กกลมหรือแผ่นดิสก์ (Platter) หัวอ่านเขียนหรือสไลเดอร์ 
(Slider) และวงจรควบคุมต่าง ๆ ซ่ึง สไลเดอร์ (Slider) หรอืหัวอ่านเขียนเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการอ่าน มีขนาดเล็ก
เพียง 1 มิลลิเมตร ถูกจัดวางบนแผ่นดิสก์ในลักษณะท่ีลอยตัวท่ีระยะห่างระดับนาโนเมตร ทําหน้าท่ีเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก จึงไม่มีการสัมผัสกับแผ่นดิสก์ 
กระบวนการขัดผิวหน้า (Lapping Process) เป็นหนึ่งในกระบวนการท่ีสําคัญของการขัดบาร์ ซ่ึงเป็นกระบวนการ

สําคัญท่ีส่งผลต่อบาร์โดยตรง วัสดุและอุปกรณ์ท่ีสําคัญในการขัดนั้นประกอบไปด้วย แผ่นขัด (Lapping Plate) สารขัด 
(Abrasive) สารหล่อลื่น (Lubricant) เครื่องขัด และยังต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ในการควบคุมเคร่ืองมือด้วย ในการผลิตก่อนท่ี

จะได้สไลเดอร์ 1 ตัวมานั้น สไลเดอร์จะถูกเรียงตัวติดกันเป็นแถวยาว เรียกว่า 1 บาร์ (Bar) ซ่ึงมีสไลเดอร์มากท่ีสุดถึง 60 ตัว 
จะต้องผ่านกระบวนการผลิต 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การขัดหยาบ (Rough Lap) และ การขัดละเอียด (Final Lap)  
 กระบวนการขัดนั้น ให้ผลลัพธ์ท่ีต่างกันจากข้ันตอนในการขัดชิ้นงาน และการเลือกใช้แผ่นขัดท่ีแตกต่างกัน การขัด
หยาบจะใช้แผ่นขัดท่ีมีขนาดของผลึกเพชรที่ใหญ่กว่าการขัดละเอียด โดยการขัดผิวบาร์ภายในแผ่นขัดมีผลึกเพชรเป็น

องค์ประกอบหลัก มีขนาดเล็ก และมีจํานวนมากเป็นองค์ประกอบภายในแผ่นขัด จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการตรวจสอบ

ความหนาแน่นภายในแผ่นขัด เพ่ือทําการระบุจํานวนความหนาแน่นของผงเพชรในแผ่นขัดได้แน่นอน  
 จากความจําเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแผ่นขัดท่ีใช้ในกระบวนการขัดผิวหน้าของ

ชิ้นงาน ผู้วิจัยได้พัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลภาพเพ่ือช่วยนับจํานวนผงขัดเพชรบนแผ่นขัดได้อย่างอัตโนมัติ โดย

ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพร่วมกับอุปกรณ์รับภาพ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบความหนาแน่นของผงขัดเพชร

ด้วยสายตาเจ้าหน้าท่ี 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษาการวิจัย 

 

เพ่ือออกแบบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแผ่นขัดด้วยภาพท่ีได้จากกล้อง

จุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ส่วนประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดและมีผลต่อประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์สองอันดับ

แรกคือ หัวอ่าน/เขียน และ จานแม่เหล็ก (Zhang et al., 2011: 169-212) ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของหัวอ่าน/เขียน ด้วยการตรวจจับจุดบกพร่องท่ีมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง และการทดสอบ

ด้วยคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Pressesky, 1997: 962-967) การศึกษาระบบตรวจจับจุดบกพร่องแบบอัตโนมัติสําหรับ

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจะนํามาแทนท่ีการตรวจสอบด้วยการมองเห็นผ่านทางกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ซ่ึงจะช่วยลด
ความผิดพลาดในการตรวจสอบท่ีเกิดจากสายตาเจ้าหน้าท่ี และลดจํานวนพนักงานท่ีใช้ในการตรวจสอบงานด้วยสายตา 
งานวิจัยของ Chow, Z. S และคณะ (2012: 234-239), (2012: 450-457) นําเสนอระบบตรวจสอบจุดบกพร่องบนจาน

แม่เหล็ก การใช้แสงที่เหมาะสมช่วยให้การเก็บภาพจานแม่เหล็กนั้นสามารถมองเห็นจุดบกพร่องได้อย่างชัดเจน และใช้ค่าขีด
แบ่งเพ่ือแยกระหว่างภาพพ้ืนหลังและส่วนท่ีเป็นจุดบกพร่องบนจนแม่เหล็กเช่น สิ่งปนเปื้อน และรอยขีดข่วน เป็นต้น Suchart 
Yammen และคณะ (2014: 1523-1533) ได้ศึกษาการตรวจหาการกัดกร่อนโพลทิพของหัวอ่าน/เขียนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

โดยใช้คุณลักษณะพ้ืนท่ีของวัตถุ คุณลักษณะเส้นของขอวัตถุ และวงจรมัธยฐานปรับปรุงเพ่ือตรวจหาการกัดกร่อนของโพลทิพ 
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Withawat Withayachumnankul และคณะ(2013: 1275-1283 ) นําเสนอวิธีการตรวจสอบรอยแตกของวัสดุ PZT ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีของหัวอ่าน/เขียนเพื่ออ่านและเขียนข้อมูลบนจานแม่เหล็ก ประกอบด้วยสามข้ันตอนคือการหาพ้ืนท่ี

ท่ีสนใจ การปรับปรุงภาพเพ่ือให้เห็นรอยแตกได้ชัดเจนและการหาคุณลักษณะเด่นโดยได้ออกแบบตัวกรองเพื่อตรวจหา

ลักษณะเส้นของรอยแตก การตรวจจับจุดบกพร่องท่ีบริเวณพ้ืนผิวเอบีเอสซ่ึงเป็นส่วนของหัวอ่าน/เขียนท่ีต้องเคลื่อนท่ีใกล้จาน

แม่เหล็กมากท่ีสุดในการอ่าน/เขียนข้อมูล หากมีจุดบกพร่องเกิดข้ึนจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่าน/เขียนข้อมูล 
Pichate Kunakornvong และคณะ (2012: 693-696 ) ได้เสนอวิธีการตรวจจับจุดบกพร่องบนพ้ืนผิวเอบีเอส โดยใช้การ
ปรับปรุงความเข้มแสงของภาพและใช้คุณลักษณะเด่น Texture unit (TU) จุดบกพร่องของหัวอ่าน/เขียนท่ีมีความสําคัญมาก

คือ จุดบกพร่องท่ีบริเวณการเชื่อมต่อวงจรระหว่างสไลเดอร์กับซัสเพนชัน Mak, C. W และคณะ (2014: 1155-1162) กล่าวถึง
วิธีการตรวจจับจุดบกพร่องของรอยเชื่อมตะกั่วบนแผ่นรองวงจรไฟฟ้าของหัวอ่าน/เขียนสําเร็จ ด้วยหารหาคุณลักษณะเด่นของ

แต่ละจุดเชื่อมจากนั้นใช้การจัดกลุ่ม Bayesian เพ่ือระบุว่าเป็นจุดเชื่อมท่ีมีจุดบกพร่องหรือไม่ และ Paisarn Muneesawan 
และ Suchart Yammen (2013: 36-39) ได้นําเสนอตรวจจับจุดบกพร่องของรอยเชื่อมตะกั่วบนแผ่นรองวงจรไฟฟ้าของ

หัวอ่าน/เขียนสําเร็จด้วยการใช้การเทคนิคมอร์โฟโลจีและการเทมเพลตแมชชิ่ง  
 

4. วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้จะศึกษาลักษณะความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแผ่นขัด เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ

ลดเวลาจากการวิเคราะห์รูปภาพด้วยมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพให้มีความแม่นยํามากย่ิงข้ึน 
การศึกษาคร้ังนี้จึงมีการวางแผนและออกแบบการทดลองเป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

 

4.1 Image Acquisition ในการบวนการการได้มาซ่ึงรูปภาพในงานวิจัยนี้ได้มาจากการถ่ายรูปของกล้องจุลทรรศน์

แบบส่องกราดและกําหนดขนาดของรูปภาพให้มีขนาด 1024x768 พิกเซล เพ่ือนําไปใช้ในการทดลองในการสร้างโปรแกรม

และเตรียมเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพในกระบวนการต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 การ Image Acquisition 
 

4.2 Binarization Processing แปลงข้อมูลภาพให้เป็นภาพขาวดํา หรือ ไบนารี ท่ีมีค่าความสว่างเป็น 2 ค่าคือ 1 
กับ 0 โดยใช้การ เทรชโฮลด์ (Threshold) ในการกําหนดระดับสีขาวในภาพคือวัตถุ และระดับสีดําคือพ้ืนหลังของรูปภาพ ซ่ึง
ช่วยแก้ปัญหาในการลบร่องรอยต่าง ๆ ท่ีปรากฏในรูปภาพออกไปได้ดีกว่าสีรปูภาพแบบเกรย์สเกล 
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ภาพท่ี 2 การ Binarization Processing 
 

4.3 Overlay Images จากนั้นในข้ันตอนนี้จะทําการซ้อนภาพโดยใช้ภาพต้นฉบับท่ีเป็นภาพสีแปลงเป็นภาพไบนาร่ี

และภาพเกรย์สเกลจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด การซ้อนทับระหว่างรูปภาพเกรย์สเกลและภาพไบนารีเพ่ือท่ีจะสังเกต

ความแตกต่างท่ีเกิดในรูปภาพ และใช้ในการปรับค่าเทรชโฮลด์ท่ีทําให้สามารถแยกแยะและวิเคราะห์วัตถุท่ีปรากฏในรูปภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 3 การ Overlay Images 
 

4.4 Image Enhancement แปลงข้อมูลพิกเซลของวัตถุในรูปภาพ ทําให้วัตถุมีขนาดเพ่ิมข้ึน หรือลดลงได้ด้วยการ

ปรับค่า Smooth การปรับค่าในส่วนนี้จึงสามารถช่วยในการปรับปรุงวัตถุให้มีขนาดท่ีเหมาะสม หรือใช้ในการลดร่องรอยต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในรูปภาพลงไปได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 การ Image Enhancement 
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4.5 Object Detection ขั้นตอนนี้ทําการลบพ้ืนท่ีพิกเซลสีขาวที่มีขนาดเล็กออกและตรวจจับวัตถุในภาพไบนารี่ 
พร้อมท้ังทําการวาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบวัตถุท่ีสนใจในภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 5 การ Object Detection 
 

4.6 Image Analysis จะทําการนับจํานวนของวัตถุท่ีผ่านเกณฑ์ขนาดในการนับจํานวน ถ้าวัตถุนั้นผ่านเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้จะทําสีล้อมรอบและใส่ตัวเลขกํากับของแต่ละวัตถุเข้าไป เพ่ือแสดงลําดับของวัตถุ และวัตถุท่ีมีขนาดเล็กกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ จะถูกนํากรอบสีท่ีทําการล้อมรอบออกและจะไม่ถูกนบัจํานวน 
 

 
 

ภาพที่ 6  การ Image Analysis 
 

4.7 Show result image ทําการแสดงผลลัพธ์ท่ีผ่านการประมวลผลภาพออกมา โปรแกรมจะแสดงผลท่ีได้จาก

การประมวลผล ส่วนดังนี้  
 

 Found objects แสดงจํานวนวัตถุท่ีพบท้ังหมดในภาพ Binary โดยจํานวนวัตถุท่ีแสดงนั้นจะยังไม่หักลบจํานวนวัตถุท่ีมี

ขนาด Pixel ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ 

 Somethings แสดงจํานวนวัตถุท่ีมีขนาด Pixel ต่ํากว่าขนาดท่ีกําหนด  

 Diamonds แสดงจํานวนวัตถุในภาพ โดยหักลบจํานวนวัตถุท่ีมีขนาด Pixel ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ ออกจากค่า Found 
objects ดังน้ันค่าท่ีได้จึงแสดงถึงจํานวนอนุภาคเพชรเท่านั้น 

 Amount of Diamond แสดงผลการคํานวณหาจํานวนอนุภาคเพชรต่อพ้ืนท่ีขนาด 1 ตารางไมโครเมตร 
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ภาพที่ 7 Show result image 
 

5. ผลการวิจัย  
 

การทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบความหนาแน่นของผงเพชรท่ีเกิดข้ึนบนแผ่นขัด โดยวิเคราะห์ด้วย

อัลกริทึมปะมวลผลภาพจากภาพ SEM โดยใช้ภาพทดสอบจํานวน 6 ภาพ และผลการวิเคราะห์และเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
แสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จํานวนผงเพชร 

การ
วิเคราะห์ 

รูปภาพ 
จํานวนผง

เพชร
มาตรฐาน 

จํานวนผงเพชร
ที่นับได้ 

จํานวนท่ีนับเกิน 
ความคลาด

เคลื่อน 
ความ
ถูกต้อง 

เวลา ( s ) 

โปรแกรม 

1 35 36 1 2.86 97.14 1 

2 55 56 1 1.82 98.18 1 

3 54 55 1 1.85 98.15 1 

4 48 48 0 0.00 100.00 1 

5 61 61 0 0.00 100.00 1 

6 60 59 -1 -1.67 98.33 1 

ค่าเฉล่ียโปรแกรม 0.81 98.63 1 
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ตารางท่ี 2 เวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์รูป 

รูปภาพ 
การวิเคราะห์ภาพ SEM ด้วยระบบนับ

จํานวนผงเพชรด้วยภาพ 
เวลาท่ีใช้ 

IMAGE 1 36 grain 5 second 
IMAGE 2 56 grain 5 second 
IMAGE 3 55 grain 5 second 
IMAGE 4 48 grain 5 second 
IMAGE 5 61 grain 5 second 
IMAGE 6 59 grain 5 second 

 
6. สรุปผลการวิจัย   

 

จากการทดสอบระบบนับจํานวนผงเพชร ด้วยการใช้ภาพท้ังหมด 6 ภาพในการทดลอง พบว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

ประมวลผลภาพด้วยระบบนับจํานวนผงเพชรจะใช้เวลาในการประมวลผล 5 วินาที/รูปภาพ และมีค่าความถูกต้องในการ

วิเคราะห์ 98.63 % จะมีผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการวิเคราะห์ภาพด้วยสายตามนุษย์ ซ่ึงใช้เวลาในการประมวลผล 57 วินาที/รูปภาพ 
และมีคา่ความถูกต้องในการวิเคราะห์ 89.36 %  

โดยสาเหตุท่ีทําให้ความคาดเคล่ือนจากความถูกต้องในการวิเคราะห์รูปภาพนั้นเกิดจากความเข้าใจในการวิเคราะห์

ของบุคคลนั้น ๆ เช่น ร่องรอยการหลุดของเพชร และผงขัดเพชรท่ีสายตามนุษย์จําแนกได้ยาก โดยมีขนาดเล็กจนกลมกลืนกับ

สภาพพ้ืนผิวภายในรูปภาพท่ีต้องใช้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์รูปภาพ และในส่วนของการวิเคราะห์จาก

การประมวลผลภาพน้ันเกิดความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนนั้นเกิดปัญหาในลักษณะท่ีคล้ายกันกับการวิเคราะห์รูปภาพด้วย

สายตามนุษย์ เนื่องด้วยจากในบางรูปภาพท่ีมีขนาด หรือร่องรอยหรือท่ีมีย่านสีกับตัวผงขัดเพชร ได้ถูกนับจํานวนไปด้วยทําให้

เกิดความคลาดเคล่ือนข้ึน 
จากปัญหาน้ีจึงทําให้ในบางรูปภาพท่ีทําการวิเคราะห์ด้วยการประมวลผลภาพท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีคาดเคลื่อนมากเกินไป

กับการวิเคราะห์ด้วยสายตามนุษย์ ต้องทําการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งค่าขนาดท่ีต้องการ เพ่ือใช้เป็นตัวแยกแยะในการนับ

จํานวนของผงขัดเพชรในรูปภาพ ด้วยในแต่ละภาพนั้นผงขัดเพชรมีขนาดท่ีแตกต่างกันจึงต้องดูขนาดโดยเฉลี่ยของผงขัดเพชร

ในรูปภาพ เพ่ือกําหนดขนาดในการตรวจและนับจํานวนการประมวลผลภาพ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

สาเหตุท่ีทําให้ความคาดเคลื่อนจากความถูกต้องในการวิเคราะห์รูปภาพนั้นเกิดจากความเข้มแสงท่ีไม่เหมาะสม และ
คุณภาพของภาพท่ีอาจเกิดความเบลอทําให้ไม่สามารถตรวจจับวัตถุในภาพไบนาร่ีได้  
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การจําแนกความสุกของกล้วยหอมโดยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็น Generalized Extreme Value 

Ripeness Classification of Bananas by Probability Neuron Network with 
Generalized Extreme Value Distribution 

 

หทัย แก้วกรณ1์*  และชริยา นนทกาญจน์1 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้นําเสนอวิธีการจําแนกระดับความสุกของกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมด้วย
พารามิเตอร์ของ Generalized Extreme Value Distribution: GEV โดยสามารถจําแนกระดับความสุกของกล้วยออกเป็น  
4 ระดับคือ ดิบ สุกปานกลาง สุก และสุกงอม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ของ GEV ในแต่ละระดับความสุก
จะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเม่ือนํามา Train ด้วย Probability Neuron Network: PNN ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีมีขนาดเล็กและ       
มีความซับซ้อนน้อย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์จากวิธีการท่ีนําเสนอเป็นท่ีน่าพึงพอใจและสามารถพัฒนาต่อไป
ในอนาคตเพ่ือใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ได้ 

   
คําสําคัญ: generalized extreme value  โครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น  การจําแนกความสุก 
 

Abstract 
 

In this paper, we proposed the efficient method to classify the ripeness of bananas based on the 
probability neuron network and Generalized Extreme Value distribution. Our classifiers can be used to 
identify the ripeness of bananas stages that consist of green, yellow-green, mid-ripeness and over ripeness. 
From the experimental results show that our method provides the acceptable results and can be developed 
in the future to use instead of human labor. 

 
Keywords: generalized extreme value, probability neuron network, ripeness classification 
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1. บทนํา  
 

กล้วยหอมเป็นผลไม้ท่ีได้ความความนิยมอย่างสูงในตลาดโลก และในประเทศไทยกล้วยหอมเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่า

ส่งออกเป็นลําดับต้นในตลาดกลุ่มผลไม้ ซ่ึงการส่งออกกล้วยหอมไปยังตลาดต่างประเทศต้องมีการคัดเลือกกล้วยหอมให้ได้ตาม

มาตรฐานการนําเข้าของแต่ละประเทศ ปัจจัยในเรื่องความสุกของกล้วยหอมเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ประเทศผู้นําเข้าให้

ความสําคัญ ดังนั้นการจําแนกประเภทระดับความสุกของกล้วยหอมสดจึงเป็นงานท่ีเกษตรกรจะต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรก 
การจําแนกระดับความสุกของกล้วยหอมช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวและดําเนินการส่งออกเพื่อให้ได้กําไร

สูงสุด โดยมีเป้าหมายคือการรักษาให้ระดับความสุกของกล้วยหอมอยู่ในระดับสุกพอดีเม่ือจัดส่งถึงมือผู้บริโภค ในกรณีท่ีกล้วย

หอมมีความสุกเกินไปจะส่งผลเสียหายต่อเกษตรเนื่องจากมีความจําเป็นต้องลดราคาหรือท้ิงกล้วยเหล่านั้นไป  
วิธีการดั้งเดิมในการจําแนกระดับความสุกของกล้วยหอมคือ การใช้แรงงานมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ความ

แม่นยําข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้ท่ีทําการจําแนก ในกรณีท่ีกล้วยมีปริมาณมากการใช้แรงงานมนุษย์ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ท่ี

พึงพอใจได้ ดังนั้นจึงมีการนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจําแนกระดับความสุกของกล้วย วิธีการท่ีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบันคือการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและ Computer Vision ซ่ึงผลลัพธ์จากเทคนิคนี้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ  
(Bato, Nagata, Cao, Hiyoshi, & Kitahara, 2000)  

(Mendoza, Dejmek, & Aguilera, 2004) ได้นําเสนอวิธีการพยากรณ์ระดับความสุกของกล้วยหอมด้วย color 
moments และ color histogram  ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของค่าความเข้มของแสงจากโมเดลสี RGb HSV และ 
CIELAB ถูกนํามาวิเคราะห์ โดยวิธีการนี้สามารถพยากรณ์ระดับความสุกได้ 7 ระดับ โดยมีความถูกต้องถึง 95 %  (Prabha & 
Kumar, 2015) ได้นําเสนอวิธีการท่ีสามารถจําแนกระดับความสุกชองกล้วยท่ีมีคลาสจํานวน 3 คลาส คือ ดิบ (under 
mature) สุก (mature) และสุกงอม (over mature) โดยใช้ค่าสถิติ Moment ท่ี 3 และ 4 วิธีการน้ีสามารถพยากรณ์โดยมี

ความถูกต้อง 99.1 %  
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้นําเสนอวิธีการจําแนกระดับความสุกของกล้วยหอมเพ่ือการส่งออก ท่ีแบ่งระดับความสุกออกเป็น 
4 ระดับคือ ดิบ สุกปานกลาง สุก และสุกงอม โดยวิธีการที่นําเสนอได้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Generalized Extreme 
Value Distribution และนําค่าพารามิเตอร์ท่ีได้ไปพยากรณ์ผลลัพธ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น (Probability 
Neuron Network) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีนําเสนอสามารถจําแนกระดับความสุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

เพ่ือนําเสนอวิธีการจําแนกระดับความสุกของกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น

และ GEV distribution 
 
 

3. ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
 

3.1 Generalized Extreme Value Distribution 
ทฤษฎีค่าขีดสุด (Extreme Value Theory) เป็นระเบียบวิธีทางสถิติท่ีมีการนําไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์หลายแขนง 

เช่น การโมเดลคลื่นทางทะเล การจัดการด้านการเงิน อุทกภัย ภัยพิบัติ และการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีมีค่าขีดสุดต่าง เป็นต้น 
Generalized Extreme Value Distribution (GEV)  ถูกนําเสนอโดย  (Jenkinson, 1995) เป็นการรวม Distribution 3 
ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วย Gumbel, Frechet และ Weibull  ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ GEV นิยามได้ดัง

สมการ 
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1 1 , 	 0

,																 	 0

													(1) 

 

 

 เม่ือกําหนดให้  แทนตัวแปรสุ่ม (Random Variable) ตัวแปร , , และ  แทน Shape, Location และ 

Scale พารามิเตอร์ของ GEV ตามลําดับ Shape พารามิเตอร์จะเป็นตัวกําหนดประเภทของ GEV distribution เม่ือ 

0, 0,   และ 0 ประเภทของ Distribution จะเป็น Type I, II และ III ตามลําดับ  

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ทางผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่า พารามิเตอร์ของ GEV distribution สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความ

สุกของกล้วยหอม โดยในระดับความสุกเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ 3 ตัวคล้ายคลึงกัน จึงเป็นท่ีมาของ

วิธีการจําแนกความสุกของกล้วยหอมโดยการกําหนดให้ค่าพารามิเตอร์ของ GEV เป็น Input ของโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือ

ทําการพยากรณ์ระดับความสุกของกล้วยหอม  
 

 3.2 Probability Weighted Moment 
 วิธีการท่ีนําเสนอได้ใช้พารามิเตอร์ของ GEV distribution เป็น Feature นําเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทําการ

จําแนกระดับความสุกของกล้วยหอม ดังนั้นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ GEV จึงเป็นขั้นตอนสําคัญและส่งผลต่อความ

ถูกต้องของการจําแนกระดับความสุก พารามิเตอร์ของ GEV สามารถประมาณค่าได้หลายวิธี เช่น Maximum Likelihood 
Estimator (MLE), Sextile  เป็นต้น โดยทางผู้วิจัยได้เลือกวิธีการ Probability Weighted Moments (PWM)  (Raynal-
Villasenor, 1987) เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีสามารถคํานวณได้รวดเร็วและค่าท่ีประมาณได้มีค่าใกล้เคียงกับวิธีการ MLE  ตัว
ประมาณค่าพารามิเตอร์ PWM สามารถนิยามได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 
Location parameter: 

     ̂ 	 1 1 ̂                            (2) 
Scale parameter: 

     	 	                                       (3) 

Shape parameter: 

     ̂ 7.8590 2.9554                          (4) 
 

เม่ือกําหนดให้ 
	

	
 และ Γ ∙  แทนฟังก์ชันแกมมา ตัวแปร ,  คือ   โดยจะถูก

คํานวณโดยตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง (Unbiased estimator) ท่ีนิยามได้ดังสมการ  

∑ 	
,…,

,…,
               (5) 

 

เม่ือ  แทนค่าความเข้มของแสงด้วยจํานวน n ตัว 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วิธีการ PNN-GEV ท่ีนําเสนอ ได้ดําเนินการวิจัยแบ่งกระบวนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ Banana 
Segmentation และ Probability Neuron Network โดยสามารถอธิบายกระบวนการได้ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 Banana Segmentation 
ก่อนท่ีจะนําภาพกล้วยหอมไปประมวลผลภาพเพื่อจําแนกระดับความสุกด้วยวิธีการท่ีนําเสนอ จะต้องแยกส่วนของ

ภาพบริเวณผิวกล้วยออกจากพ้ืนหลัง โดยในข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยได้แปลงภาพจากโมเดลสี RGB ให้เป็นภาพ Gray ต่อมาได้ทําการ 
Segmentation โดยใช้วิธีการท่ีนําเสนอโดย Otsu’s method ดังท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 1  

 
(ก)              (ข)      (ค) 

ภาพท่ี 1 การ Segmentation ผิวกล้วยออกจากพ้ืนหลัง (ก) ภาพต้นฉบับในโมเดลสี RGB (ข) ภาพ Gray  
(ค) ภาพ Binary ท่ีได้จากวิธีการ Otsu 

  
4.2 Probability Neuron Network 
โครงข่ายประสาทเทียม (Neuron Network: NN) เป็นวิธีการที่ได้ความนิยมในการจําแนกข้อมูลโดยใช้พ้ืนฐานของ

การเรียนรู้ได้ของเคร่ืองจักร โครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น (Probability Neuron Network: PNN) เป็นโมเดลท่ี

ได้รับความนิยมในการจําแนกคลาส (Class) ของวัตถุในงานประมวลผลภาพและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (Barnea, et al.) 
โดย PNN มีข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกับโมเดล NN ดังนี้ 1) มีพ้ืนฐานมาจาก Bayesian Classifier 2) ผลลัพธ์ของ PNN จะลู่เข้า
หาผลลัพธ์ของ Bayesian Classifier เม่ือมีจํานวนข้อมูลนําเข้ามากพอ 3) ไม่ต้องการกระบวนการ Learning Process 4) ไม่
ต้องกําหนดค่าถ่วงน้ําหนักเร่ิมต้นเหมือนโมเดล NN อ่ืน 5) มีความเร็วในการเรียนรู้สูงเม่ือเทียบกับโมเดล NN อ่ืน ๆ   

PNN ประกอบไปด้วยโครงข่ายย่อย (sub-network) เป็นจํานวนมาก แต่ละโครงข่ายย่อยคือตัวประมาณค่าของ

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (Probability Density Function: PDF) โดยค่าท่ีประมาณได้จากแต่ละโครงข่าย

ย่อยจะถูกนําไปคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นท่ีวัตถุชิ้นนั้นจะเป็นสมาชิกของแต่ละคลาส คลาสท่ีมีความน่าจะเป็นสูงสุดจะเป็น

ค่าท่ีถูกนํามาใช้พยากรณ์ผลลัพธ์ของวัตถุชิ้นนั้น จากภาพประกอบท่ี 2 สถาปัตยกรรมของ PNN ท่ีนําเสนอจะประกอบไปด้วย 
4 Layer ดังต่อไปนี้ 

Input Layer ใน Layer นี้ผู้วิจัยได้กําหนดให้ค่าพารามิเตอร์ของ GEV ท่ีประมาณค่าโดย PWM สําหรับแบนด์สีท่ี

ประกอบไปด้วยแบนด์สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน เป็น Feature สําหรับ Input Layer  
 Pattern Layer ในแต่ละ Node จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน Gaussian ท่ีสามารถนิยามได้ดังสมการ  
     

           (6) 
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เม่ือกําหนดให้   แทนจุดของข้อมูลนําเข้า และ  แทนจุดของข้อมูลท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้ PNN เรียนรู้และตัวแปร  คือ 
smooth parameter ของฟังก์ชัน Gaussian  

  Summation Layer ใน Layer นี้จะทําการหาผลรวมของความน่าจะเป็นของ  ท้ังหมดท่ีได้จาก 
Pattern Layer สําหรับแต่ละคลาส จากภาพประกอบท่ี 1 มีจํานวนคลาสท้ังหมด 4 คลาสตามประเภทความสุกของกล้วยคือ 
ดิบ สุกปานกลาง สุก และสุกเกินไป  
  Output Layer ทําหน้าท่ีในการเลือกคลาสโดยใช้ Output จาก Summation Layer เป็นตัวตัดสินใจ ค่า 
Summation ท่ีมีค่าสูงสุดจะถูกเลือกเป็น Output ของ PNN 
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ภาพท่ี 2 สถาปัตยกรรมของวิธีการที่นําเสนอ PNN-GEV 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 Dataset ที่ใช้ในการทดลอง  
 ทางผู้วิจัยได้ใช้ Dataset จาก  (Fatma & Ahmed, 2019) ซ่ึงประกอบไปด้วยรูปภาพกล้วยหอมที่มีระดับความสุก

ต่างกัน ประกอบไปด้วยรูปภาพจํานวน 300 รูป จัดกลุ่มตามระดับความสุกเป็น ดิบ (เปลือกสีเขียว) 104 รูป เริ่มสุก (สีเขียว
เหลือง) 57 รูป สุกปานกลาง (สีเหลือง) 97 รูป  และสุกงอม (สีเหลืองน้ําตาล) 42 รูป  ภาพท้ังหมดถูกบันทึกโดยกล้องจากรุ่น 
Samsung Note3 ท่ีระดับความละเอียด 4128 x 3096 Pixels  
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5.2 ผลการทดลอง  
ตารางท่ี 1-4 แสดงค่าพารามิเตอร์ของ GEV distribution ของรูปกล้วยหอมในแต่ละคลาส จากข้อมูลดังกล่าวได้

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ในคลาสเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
โดยในคลาสระดับความสุกเป็นดิบ พารามิเตอร์ Shape จะมีค่าเฉลี่ย -0.5659 -0.6185 และ -0.7758 ในแบนด์สี

แดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ พารามิเตอร์ Scale มีค่าเฉลี่ย 28.1895 27.4167 และ 33.1912 ในแบนด์สีแดง เขียว และ
น้ําเงินตามลําดับ พารามิเตอร์ Location มีค่าเฉลี่ย 171.4115 174.5421 และ 177.0501 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงิน
ตามลําดับ  

ในคลาสสุกปานกลาง พารามิเตอร์ Shape จะมีค่าเฉลี่ย -0.4711 -0.5791 และ -0.7962 ในแบนด์สีแดง เขียว และ
น้ําเงินตามลําดับ พารามิเตอร์ Scale มีค่าเฉลี่ย 20.2660 22.2724 และ 31.5443 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ 
พารามิเตอร์ Location มีค่าเฉลี่ย 178.2715 178.9420 และ 180.3547 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ  

ในคลาสสุก พารามิเตอร์ Shape จะมีค่าเฉลี่ย -0.4388 -0.5655 และ -0.7561 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงิน
ตามลําดับ พารามิเตอร์ Scale มีค่าเฉลี่ย 21.8654 24.7025 และ 35.3343 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ 
พารามิเตอร์ Location มีค่าเฉลี่ย 177.3828 176.6734 และ 173.6638 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ  

ในคลาสระดับสุกงอม พารามิเตอร์ Shape จะมีค่าเฉลี่ย -0.6070 -0.7498 และ -0.8601 ในแบนด์สีแดง เขียว และ
น้ําเงินตามลําดับ พารามิเตอร์ Scale มีค่าเฉลี่ย 25.6254 29.8600 และ 36.4782 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ 
พารามิเตอร์ Location มีค่าเฉลี่ย 171.5033 170.7690 และ 170.1172 ในแบนด์สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับ ค่า
ความถูกต้องของวิธีการท่ีนําเสนอได้แสดงในตารางท่ี 5  
 

 ตารางท่ี 1  GEV parameters ของกล้วยหอม Class ดิบ 

GEV parameters Shape  Scale Location 

รูปท่ี 1 -0.6699 25.0169 165.6585 
รูปท่ี 2 -0.6562 23.9269 165.5395 
... ... ... ... 
รูปท่ี 104 -0.5938 24.2910 175.1212 

 
 

ตารางท่ี 2  GEV parameters ของกล้วยหอม Class สุกปานกลาง 

GEV parameters Shape  Scale Location 

รูปท่ี 1 -0.4054 18.7845 173.6757 
รูปท่ี 2 -0.4409 20.5176 177.4706 
... ... ... ... 
รูปท่ี 57 -0.3430 20.7737 181.4404 

 

 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 253



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

272 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ตารางท่ี 3  GEV parameters ของกล้วยหอม Class สุก 

GEV parameters Shape  Scale Location 

รูปท่ี 1 -0.4054 18.7845 173.6757 
รูปท่ี 2 -0.4409 20.5176 177.4706 
... ... ... .. 
รูปท่ี 97 -0.3430 20.7737 181.4404 

 

ตารางท่ี 4  GEV parameters ของกล้วยหอม Class สุกงอม 

GEV parameters Shape  Scale Location 

รูปท่ี 1 -0.6699 25.0169 165.6585 
รูปท่ี 2 -0.6180 28.8167 173.3730 
... ... ... ... 
รูปท่ี 42 -0.6562 23.9269 165.5395 

 
 

ตารางท่ี 5  ค่า Accuracy ของ PNN-GEV 

Class จํานวนรูปท้ังหมด ถูกต้อง ผิดพลาด % 

ดิบ 110 69 41 0.6635 
สุกปานกลาง 48 33 15 0.6875 
สุก 88 41 47 0.5152 
สุกงอม 33 17 16 0.6875 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ของ GEV distribution ของข้อมูลภาพกล้วยหอมที่มีระดับความสุกเดียวกันจะมี

ความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงนําค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ในแต่ละแบนด์สีไป Train ด้วย PNN โดยกําหนดให้ Input 
layer ประกอบด้วย Scale Shape และ Location พารามิเตอร์ของภาพกล้วยท่ีผ่านการ Segmentation ด้วยวิธีการ Otsu 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์และค่า Accuracy ของวิธีการที่นําเสนอ งานในอนาคตทาง

ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการใช้ Deep Learning มาจําแนกความสุกของกล้วยตามมาตรฐาน 7 ระดับความสุก 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยสํานักวิจัยแห่งชาติ และ
ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน สํานักวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่จําเป็นต้อง

เห็นด้วยเสมอไป 
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การจําแนกสมีะม่วงด้วยเซ็นเซอร์ TCS3200 
Mango color classification with TCS3200 

 

บพิตร ไชยนอก1*  วีระศักด์ิ ช่ืนตา1  ขนิษฐา แซล่ิ้ม1  ถิรดา เล่าแดงเทียว1  และภาคภูมิ พวงมาล1ี 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

*bopitch@npru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
บทความนี้นําเสนอวิธีการจําแนกสีของมะม่วง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ทําการควบคุม

การทํางานของเซนเซอร์วัดค่าสี TCS3200 และจําแนกสีของมะม่วงเป็นสามสี ได้แก่ เกรดเอ สีเขียวเข้มเป็นมะม่วงแก่ เกรดบี 
สีเหลืองเป็นมะม่วงสุกงอม และเกรดซี สีเขียวอ่อนเป็นมะม่วงอ่อน ผลการทดลองพบว่าเซนเซอร์วัดค่าสี TCS3200 มีการทํางาน
ท่ีถูกต้องประมาณ 95.83 เปอร์เซ็นต์ 

 
คําสําคัญ: TCS3200  arduino  มะม่วง 
 

Abstract 
 

This paper presents the mango color classification method. Using the Arduino Mega 2560 to control 
the operation of the TCS3200 color measurement sensor and classify of mango into three colors, namely 
A grade is dark green, almost ripe. B grade is yellow, ripe mango and grade C, light green is a soft mango. 
The results showed that the TCS3200 color sensor has an accuracy of about 95.83 percent. 
 
Keywords: TCS3200, arduino, Mango  
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1. บทนํา 
 

ประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงเป็นอันดับท่ี 3 ของโลก (ปฏิญญา ศรีสุภมาตุ, 2557) รองจากประเทศฟิลิปปินส์และ

เม็กซิโก ซ่ึงประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงท้ังหมดประมาณ 2.4 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ถือได้ว่ามะม่วงเป็น

ผลไม้เศรษฐกิจท่ีทํารายได้เข้าประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมนําเทคโนโลยีมาใช้ สาเหตุหลัก

คือราคาสูง ใช้งานยาก แต่นิยมใช้แรงงานคนที่มีความชํานาญและมีประสบการณ์ในการคัดเกรดมะม่วง จึงทําให้เกิดการขาด

แคลนแรงงานในการคัดเลือกมะม่วงท่ีได้มาตรฐาน  
การคัดแยกมะม่วง มีการคัดแยกในหลายรูปแบบ เช่น คัดแยกน้ําหนัก ขนาดและสีของมะม่วง เป็นเกณฑ์วัดผลผลิต

ท่ีจะส่งออกสู่ท้องตลาด ทางผู้วิจัยขอเสนจึงจัดทํางานวิจัยในการคัดเกรดสีของมะม่วง นําเทคโนโลยี TCS3200 RGB Color 
Sensor Module เข้ามาใช้วัดค่าสีของมะม่วง เพ่ือความสะดวกในการคัดแยกสีของมะม่วง 

1.1 TCS3200 RGB Color Sensor 
 

 
 

ภาพที่ 1 TCS3200 RGB Color Sensor Module 
ท่ีมา : https://www.arduitronics.com/ 

 

มอดูลตรวจสอบสีของวัตถุ โดยใช้แสงจาก LED สะท้อนไปท่ีวัตถุ และใช้ ChipTCS3200 เพ่ือตรวจสอบสีทีสะท้อน

กลับ โดยให้ค่าเป็น RGB 0-256มีไฟ Flash สําหรับตรวจจับสีวัตถุในท่ีมืด สามารถสั่งควบคุมเปิดปิดไฟได้จากในชุดคําสั่ง พ้ืน

หลังเป็นสีขาว มีกระบอกพลาสติกสีดํา ป้องกันไม่ให้สีอ่ืนไปรบกวน  
 

1.2 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 เป็นแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ chip ATmega2560 มีขาเข้า/ขาออกดิจิตอล 54 ขา 
ขาอินพุตแบบอะนาล็อก 16 ขา พอร์ตอนุกรมฮาร์ดแวร์ 4 พอร์ต (UARTs) เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หรือใช้

พลังงานด้วยอะแดปเตอร์ AC-to-DC หรือแบตเตอรี่ Arduino Mega2560 สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 Arduino Mega 2560 
ท่ีมา : http://www.robotpark.com/ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้การคัดแยกมะม่วงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

3.1 การทํางานของเคร่ืองจําแนกสีมะม่วงตามรูปท่ี 3 TCS3200 RGB Color Sensor Module รับค่าสีจากมะม่วง 
ส่งไปให้ Arduino ทําการประมวลผล จากนั้นก็จะแสดงผลท่ีได้ออกทางหน้าจอ LCD 

 

                     
 

ภาพที่ 3 System Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4 ติดต้ังอุปกรณ์ภายในกล่องเอนกประสงค์ 
 

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องต้นแบบ 
 

3.2 การทดลองเปรียบเทียบการวัดค่าสีมาตรฐานท้ังหมด 24 สี  
การทํางานของเครื่องจําแนกสีมะม่วงโดยใช้ TCS3200 RGB Color Sensor Module ในการทดลองกับแผ่นวัดสี

ท้ังหมด 24 สี พบว่า Sensor Module สามารถทดลองอ่านค่าสีได้ 10 สีจากท้ังหมด 24 สี เกิดความผิดพลาด เนื่องจาก 
Sensor Module มีการผิดเพ้ียนของแม่สี RGB ท้ังสามสี หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีทําการทดลอง อาจจะมีแสงจาก
ภายนอกเข้าไปด้วย ผลการทดลองแสดงได้ตามตารางท่ี 1 

TCS3200 Arduino LCD 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเทียบค่าสีกับแผ่นสีมาตรฐานจํานวน 3 ครั้ง 

สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ค่า R ค่า G ค่า B 

แดง √ √ √ 29 - 32 1 - 2 1 - 2 

เขียว √ √ √ 9 - 10 1 - 2 1 - 2 

ฟ้า √ √ √ 14 - 16 1 - 2 1 - 2 

สีฟ้าเข้ม √ √ √ 11 - 13 1 - 2 1 - 2 

เหลือง √ √ √ 58 - 66 1 - 2 1 - 2 

ส้ม √ √ √ 47 - 54 1 - 2 1 - 2 

ส้มเข้ม √ √ √ 35 - 39 1 - 2 1 - 2 

สีม่วงเข้ม √ √ √ 19 - 21 1 - 2 1 - 2 

ชมพูเข้ม √ √ √ 29 - 32 1 - 2 1 - 2 

ดํา √ √ √ 9 - 10 1 - 2 1 - 2 

เขียวเข้ม √ √ √ 14 - 16 1 - 2 1 - 2 

 เขียวอ่อน √ √ √ 35 - 39 1 - 2 1 - 2 

กรมท่า √ √ √ 11 - 13 1 - 2 1 - 2 

เหลืองอ่อน √ √ √ 58 - 66 1 - 2 1 - 2 

ส้มอ่อน √ √ √ 58 - 66 1 - 2 1 - 2 

สีม่วง √ √ √ 14 - 16 1 - 2 1 - 2 

ม่วงอ่อน √ √ √ 47 - 54 1 - 2 1 - 2 

ชมพู √ √ √ 47 - 54 1 - 2 1 - 2 

ชมพูอ่อน √ √ √ 47 - 54 1 - 2 1 - 2 

น้ําตาล √ √ √ 14 - 16 1 - 2 1 - 2 

น้ําตาลอ่อน √ √ √ 29 - 32 1 - 2 1 - 2 

เทา √ √ √ 14 - 16 1 - 2 1 - 2 

เทาอ่อน √ √ √ 47 - 54 1 - 2 1 - 2 

ขาว x x x ค่าไม่คงท่ี ค่าไม่คงท่ี ค่าไม่คงท่ี 
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ภาพที่ 6 การทดลองเทียบค่าสีกับแผ่นสีมาตรฐาน 
 

4. ผลการทดลอง 
 

การทดสอบการอ่านค่าสีของเคร่ืองจําแนกสีมะม่วง ผลคือสามารถวัดได้ 10 สี จาก 24 สี ดังน้ันจึงนําแผ่นสีท่ีวัดได้

ท้ังหมด 10 สี มาทําการทดลองวัดค่าและเปรียบเทียบกับมะม่วง โดยทําการทดลองวัดสีมะม่วง 3 ชนิด ชนิดละ 3 ครั้ง โดยแต่
ละคร้ังวัดค่าประมาณ 2 นาที ผลการทดลองแสดงได้ตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองจําแนกสีมะม่วงน้ําดอกไม้ จํานวน 3 ครั้ง 

มะม่วงน้ําดอกไม้ 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สีมะม่วง 

ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B  

52 56 54 53 57 54 52 56 55 B 

41 42 46 39 41 46 39 41 46 C 

68 69 60 66 68 59 66 68 58 A 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองจําแนกสีมะม่วงเขียวเสวย จํานวน 3 คร้ัง 

มะม่วงเขียวเขียวเสวย 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สีมะม่วง 

ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B  

39 40 45 40 41 46 40 41 46 C 

65 66 58 64 65 57 63 66 58 A 

52 56 54 52 57 54 52 56 55 B 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดลองจําแนกสีมะม่วงแก้ว จํานวน 3 ครั้ง 

มะม่วงเขียวแก้ว 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สีมะม่วง 

ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B ค่า R ค่า G ค่า B  

39 40 45 40 41 46 40 41 46 C 

65 66 58 64 65 57 63 66 58 A 

52 56 54 52 57 54 52 56 55 B 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

 

การทํางานของเคร่ืองจําแนกสีมะม่วงโดยใช้ TCS3200 RGB Color Sensor Module ในการทดลองกับแผ่นวัดสี

ท้ังหมด 24 สี พบว่า Sensor Module สามารถทดลองอ่านค่าสีได้ 23 สีจากท้ังหมด 24 สี เกิดความผิดพลาด เนื่องจาก 
Sensor Module มีการผิดเพ้ียนของแม่สี RGB ท้ังสามสี หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีทําการทดลอง อาจจะมีแสงจาก
ภายนอกเข้าไปด้วย และสาเหตุท่ีท่ีเลือกใช้มะม่วงท้ังสามชนิดคือ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ําดอกไม้ และมะม่วงแก้ว เพราะ

มะม่วงท้ังสามชนิดออกผลตลอดปี 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ท่ีอนุเคราะห์เครื่องมือในการวิจัย 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 

ปฏิญญา ศรีสุภมาตุ, ทํามาหากิน : วิสาหกิจชุมชนฯเชียงใหม่ เร่งดัน 'มะม่วง' โกอินเตอร์, คมชัดลึก, 14 สิงหาคม 2557. 
ARDUINO MEGA 2560 MICROCONTROLLER REV 3 - BOXED ORIGINAL (Online), 2019. Available: 

http://www.robotpark.com/ (9 May 2019). 
Dejan, Arduino Color Sensing Tutorial – TCS230 TCS3200 Color Sensor (Online), 2019. Available: 

https://howtomechatronics.com/ (9 May 2019). 
RGB Color Sensor Module (TCS230/TCS3200) with Anti-light Interference (Online), 2019. Available: 

https://www.arduitronics.com/ (9 May 2019). 
 

 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 261



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

280 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การพัฒนาตน้แบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภมูิศาสตร ์ 

The Development of the Prototype of Service Management Information 
System of Sub-district Health Promoting Hospitals in Nakhon Pathom 

Province with Geographical Maps  
 

เบญจลักษณ ์ลาภานิกรณ์1  ไพศาล สิมาเลาเต่า1*  และอุบลรัตน์ ศิริสขุโภคา1 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*paisan.smlt@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ให้บริการ
ร่วมกับข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
เครื่องมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีพัฒนา
ด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ   
3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันท่ีใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบ
ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน         
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 0.53) 

 
คําสําคัญ: แผนท่ีภูมิศาสตร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a service management information system of 
sub-district health promoting hospitals in Nakhon Pathom province with geographical maps and 2) study 
the efficiency of the proposed system. Data used in the experiment are medical service data, medical 
treatment services together with location of sub-district health promoting hospitals in Nakhon Pathom 
province. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. Experimental 
tool is the service management information system of sub-district health promoting hospitals in Nakhon 
Pathom province with geographical maps developed by PHP, JAVA script, HTML5, connecting to MySQL 
database. Data collecting tool is data management system efficiency evaluation form. Research methodology 
can be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system design 3) system development 
4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected experts. The findings from this 
research are: 1) the service management information system of sub-district health promoting hospitals in 
Nakhon Pathom province with geographical maps developed in web application form via the Internet can 
be performed well, 2) the efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by five experts is 
in highest level ( X = 4.59, S.D. = 0.53). 
 
Keywords: geographical map, sub-district health promoting hospital, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นสถานพยาบาลประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน รองรับการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนในท้องถ่ิน มีขีดความสามารถท่ีได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย 
หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เม่ือปี พ.ศ. 2552 และได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล เป็นกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลท่ีมีการผสมผสานและมีความสอดคล้องของกลยุทธการดําเนินงานท้ังในด้านการ

รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ในสัดส่วนและบริบทท่ีเหมาะสมกับกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพของประชาชน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ

จัดการข้อมูลความพร้อมสําหรับให้บริการของโรงพยาบาลตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือวางแผนการเดินทางเข้ารับการ

รักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
ปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีต้องการได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมกับอาการและการ

เดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว คือ การได้รับข้อมูลบริการทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
และข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลเพ่ือวางแผนการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว อีกท้ัง หากเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี แต่
มีเหตุให้จําเป็นต้องใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน  

จากปัญหาและข้อมูลท่ีค้นคว้า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ได้รับข้อมูล วางแผนการเดินทางเข้ารับการ

รักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเดินทางเข้ารับการรักษาเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที โดยพัฒนาในรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทํางาน

ร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 ณัฏฐา  เวชการ (2559) กล่าวว่า การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนท่ีการให้บริการศูนย์ 
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัย ด้านความเร็วของถนนแต่ละเส้นและโครงข่าย

ถนน โดยกําหนดเวลาการเข้าถึงบริการศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินภายใน 8 และ 10 นาที ตามข้อกําหนดของสํานักสาธารณ

ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลจากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ทํา

ให้ได้แผนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ดารานาถ แต่นสู่ย และคณะ (2552) กล่าวว่า การสร้างแบบจําลองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการตั้งสถานบริการทาง                

ทันตกรรมโดยใช้ GIS งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สําหรับข้อมูลทันตกรรม 
สาธารณสุขและสร้างแบบจําลองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการต้ังสถานบริการทางทันตกรรมโดยใช้ GIS ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

ปัจจัยนําไปสร้าง แบบจําลองสําหรับการหาท่ีตั้งสถานบริการทันตกรรมสาธารณสุขท่ีเหมาะสม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเหมาะสมในการบริการของสถานบริการทันตกรรมสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ และสุเพชร จิรขจรกุล (2556)  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์การ

ให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย เพ่ือวิเคราะห์ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัย โดยพิจารณาเวลาการเข้าถึงบริการศูนย์การแพทย์ 
ฉุกเฉินตามข้อกําหนดของสํานักสาธารณฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีให้บริการร้อยละ 26.62 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดสามารถเดินทางได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเหมาะสําหรับใช้
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กับผู้ป่วยข้ันวิกฤตที่จะต้องนําส่งโรงพยาบาลโดยตรงเนื่องจากมีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเพ่ิมสถานพยาบาลเพ่ือให้มีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลยมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า (2559) ประยุกต์ใช้แผนท่ีภูมิศาสตร์ในการบูรณาการเข้ากับข้อมูล

ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาสื่อประกอบการสอนด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ โดยใช้ข้อมูลตําแหน่งพิกัดของพ้ืนท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
โดยพัฒนาให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการทดลอง พบว่า ระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2557) พัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดที่นําเสนอข้อมูลผ่าน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีให้บริการผ่านไดนามิคเว็บเซอร์วิส โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเค

ชันท่ีทํางานร่วมกับฐานข้อมูลแบบออนไลน์ โมเดลดังกล่าวเป็นการนําข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคท่ีเป็นท่ีสนใจมานําเสนอให้

เข้าใจง่ายบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ทําให้ทราบถึงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาพบว่า โมเดลการแพร่ระบาด

สามารถให้ความถูกต้องในการทํางานในระดับท่ียอมรับได้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับดีมาก  
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เม่ือนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาระบบด้านการแพทย์จะส่งผล

ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมท้ังผู้ป่วยสามารถึงบริการทางการแพทย์ตลอดจนวางแผนการเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้

ภายในเวลารวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลตําบลด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม พัฒนาในรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันให้บริการและเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผู้ใช้บริการ คือ ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้บริการข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้นโดยนําเสนอข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ และใช้ข้อมูลพิกัดในการ

วางแผนการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้น กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยตามสมมติฐาน 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์   
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์   
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับระบบต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลบริการทางการแพทย์ท่ีให้บริการร่วมกับข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครปฐม เช่น ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลบริการทาง

การแพทย์ และข้อมูลบริการทางการรักษา เป็นต้น 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เคร่ืองมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, 
HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล

สําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ใช้

แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 4.4.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  
 วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับความต้องการค้นหาข้อมูลด้านการรักษาเบื้องต้นของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจาก

สถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เม่ือเกิดปัญหาด้านสุขภาพ เม่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
พบว่า ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาล ข้อมูลบริการทาง

การแพทย์ ข้อมูลบริการทางการรักษา และข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 4.4.2 ออกแบบระบบ  
 เม่ือนําผลการวิเคราะห์ปัญหามาออกแบบระบบ สามารถออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลท่ีแสดงถึงขอบเขตของ

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
ทําให้เห็นภาพรวมการทํางานของระบบ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานและการกําหนดขอบเขตของ

ระบบงาน ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0  
  

 จากภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 แสดงต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีกลุ่มผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ คือ ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี คือ เจ้าหน้าท่ี

ของโรงพยาบาลประจําตําบลท่ีทําหน้าท่ีดูแลข้อมูลท่ีให้บริการบนเว็บแอปพลิเคชัน และผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ทําหน้าท่ีบริหาร

จัดการข้อมูลหลักเบื้องต้น 
 เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 
14 ตาราง ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram  
 
 4.4.3 พัฒนาระบบ  

 เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง พัฒนาระบบ

จัดการข้อมูลเบื้องต้น สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลในตารางข้อมูลหลักโดยผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าท่ี และส่วนท่ี

สอง พัฒนาระบบจัดการข้อมูลแผนท่ีภูมิศาสตร์ สําหรับจัดการข้อมูลท่ีเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์เพ่ือ

วางแผนการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้น โดยผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วย PHP, JAVA script, HTML5 ด้วยโปรแกรม 
Sublime Text 3 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ให้บริการผ่านเครื่องให้บริการด้วย Apache Web Server ซ่ึงติดต้ังและใช้
งานด้วย Appserv และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งรูปออกแบบระบบ จึงได้ทําการวิเคราะห์ระบบ เพ่ือ

พัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง 
 4.4.4 ทดสอบระบบ  
 แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการ

ทํางานตามลักษณะการพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบเบื้องต้น และการทดสอบการให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ และส่วนท่ีสอง การทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นท่ีเชื่อมต่อกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ี

ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
 4.4.5 ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้บริการข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 คน  
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5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ แบ่ง

ส่วนสําคัญออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพท่ี 4  
 

 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 4 ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

จากภาพท่ี 4 ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ เมนูอยู่ทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ 
และมีข้อความอธิบายความหมาย ความสําคัญ การบริการ และบทบาทหน้าท่ีอยู่ตรงกลางของหน้าเว็บไซต์ เม่ือผู้ดูแลระบบ

และเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบ จะสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล ผ่านส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น ดังภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 

 
(ก)    (ข)    (ค) 

 
 
 
 
 
 
 

(ง)     (จ) 
ภาพท่ี 5 ส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ข้อมูลสมัครสมาชิก (ก) ข้อมูลโรงพยาบาล (ข) 
ข้อมูลบริการทางการแพทย์และการรักษา (ค) ข้อมูลรูปภาพโรงพยาบาลและการให้บริการ (ง และ จ) โดยมีเมนูสําหรับเพ่ิม
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ข้อมูล ค้นหาข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูลเพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจะถูกนําไปใช้แสดงบน

แผนท่ีภูมิศาสตร์ ในส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 

จากภาพท่ี 6 ส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ สามารถบอกท่ีอยู่ของสถานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของโรงพยาบาลบนแผนท่ีโดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้

บริการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและข้อมูลเส้นทางมายังโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการเดินทางได ้
 

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย S.D 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.60 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.40 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.60 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.60 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.60 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.60 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.40 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.60 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.60 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.40 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.80 0.45 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
14. ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.60 0.55 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.60 0.55 

สรุป 4.59 0.53 
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จากตารางท่ี 1 แสดง ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.59, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า ข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมาย เข้าใจ  
ได้ง่ายและประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพการทํางานสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.80, S.D. = 0.45) 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

 การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ เพ่ือให้บริการข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและใช้ประกอบการวางแผนการเดินทางเข้ารับ

การรักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ระบบกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลในระบบ และผู้ใช้ท่ีเป็น

ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย สามารถค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลและเส้นทางในแผนที่ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา 
ทําให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการใช้งาน 

6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.59, 
S.D.=0.53) โดยมีประสิทธิภาพด้านการแสดงข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมาย เข้าใจได้ง่าย และประสิทธิภาพการ

ให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.80, S.D.=0.45) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพการทํางานสูงท่ีสุด และ
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ รวมท้ังประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษา

ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.60, S.D.=0.55) ตามลําดับ 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพที่มีความสําคัญในการวิจัย ประกอบด้วย ด้าน
การแสดงข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนที่ภูมิศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ รวมท้ังประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเป็นระบบงานท่ีใช้งานจริงต่อไป โดย
สามารถใช้องค์ความรู้ท่ีได้ปใช้ในการพัฒนาระบบงานที่มีความเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล สิมาเลาเต่า และ
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา ซ่ึงนําแผนท่ีภูมิศาสตร์ไปใช้ร่วมกับการนําเสนอด้านโรคระบาด เป็นต้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาได้สะดวกและง่าย 
เช่น Adobe Dreamweaver หรือ Microsoft Visual Studio C# และควรทดลองพัฒนาร่วมกับแผนท่ีท่ีให้บริการแบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบกับแผนท่ีของ google map API 
8.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย สามารถนําแนวทางการวิจัยไปใช้ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้านอ่ืน ๆ บนแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ และทําการทดลองกับผู้ใช้จริงเพ่ือวัดความพึงพอใจจากการใช้งานต่อไป 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทํา

ให้โครงงานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากการ

พัฒนาระบบในครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึง
เป็นการสานต่อและพัฒนาระบบให้ดย่ิีงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่พิมลสิริ ทองมีประเสริฐ บุพการีผู้ท่ีได้มอบทุนในการทํางานการพัฒนาระบบ

ในคร้ังนี้ ช่วยให้การทํางานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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การพัฒนาตน้แบบระบบจัดการข้อมูลพื้นท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม  
ด้วยแผนท่ีภมูิศาสตร ์

The Development of the Prototype of data management system for Herbal 
planting area in Nakhon Pathom Province with Geographical Maps 

 

กมลลักษณ์ เช่ียวพฤก1  ไพศาล สิมาเลาเต่า1*  และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา1 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*paisan.smlt@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ข้อมูลตําแหน่งพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยใช้เครื่องมือในการ
ทดลอง ท่ีพัฒนาด้วย Sublime Text 3 ภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์สามารถจัดการข้อมูลและทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้อย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการ
ข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.57, S.D. = 0.51) 
 
คําสําคัญ: แผนท่ีภูมิศาสตร์  สมุนไพร  พ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร 
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a of the Prototype of data management system 
for Herbal planting area in Nakhon Pathom Province with Geographical Maps and 2) study the efficiency 
of the proposed system. Data used in the experiment are herbs data, Herbal planting area with location in 
Nakhon Pathom province. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. 
Experimental tool is the Prototype of data management system for Herbal planting area in Nakhon Pathom 
Province with Geographical Maps developed by PHP, JAVA script, HTML5, connecting to MySQL database. 
Data collecting tool is data management system efficiency evaluation form. Research methodology can 
be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system design 3) system development 
4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected experts. The findings from this 
research are: 1) the data management system for Herbal planting area in Nakhon Pathom Province with 
Geographical Maps developed in web application form via the Internet can be performed well, 2) the 
efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by five experts is in highest level ( X = 4.59, 
S.D. = 0.53) 

 
Keywords: geographic map, herb, herbal planting area 
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1. บทนํา 
 

    สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้ทําเป็นเครื่องยาสมุนไพรท่ีกําหนดมาจากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์

สุขภาพ อันหมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค (พระราชบัญญัติยา, 2510) พืชสมุนไพรเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่คนไทยมานับ

พันปี แต่เม่ือการแพทย์แผนปัจจุบันเร่ิมเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรไทยหรือเรียกว่า ภูมิปัญญา

โบราณถูกบดบังไปเรื่อย ๆ และถูกทอดท้ิงในท่ีสุด ซ่ึงความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าใช้

ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะการใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาการแพทย์แผนโบราณท่ี

มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนเยาวชนรุ่นหลังรู้จักสมุนไพรน้อยมาก 
ปัจจุบันกระแสของการรักษาสุขภาพด้วยวิถีแห่งธรรมชาติเป็นท่ีนิยม และแพร่หลายอย่างมาก ซ่ึงจากการศึกษา

ค้นคว้าได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับว่า สมุนไพร และผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาท่ีได้จาก

การสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ท่ีทําให้

เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหม่ืนชนิด จึงควรอย่างย่ิงสําหรับคนไทยได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสมุนไพร โดยฟ้ืนฟูภูมิ

ปัญญาการใช้สมุนไพร เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

และการดูแลสุขภาพตนเอง ทําให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิถีท่ีเพียงพอ 
ดังนั้น ผู้พัฒนาเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้ ท้ังนี้เพ่ือทําการรวบรวมไว้

เป็นองค์ความรู้ และนําองค์ความรู้มาพัฒนาในด้านการรักษาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพ่ึงตนเอง รวมไปถึงให้ประชาชนเกิดความตระหนักในทรัพยากรที่มีคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ไว้และ

เผยแพร่ให้เป็นท่ีนิยมมากข้ึน เพราะในปัจจุบันการเจริญทางด้านวัตถุเร่ิมเข้ามาทําลายทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่นนี้ ซ่ึง
ผู้พัฒนาเห็นว่าควรมีการกระตุ้นให้ประชาชนอนุรักษ์การใช้สมุนไพรให้ดํารงอยู่คู่ชุมชนต่อไป (นิลยา ชูสาด, 2525) 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

สุมณฑา ก่อแก้ว (2551) กล่าวว่าการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร ภูมิ

ปัญญาเก่ียวกับการใช้พืช สมุนไพรในป่ามารักษาโรค และบํารุงร่างกาย การแก้ปัญหาการนําเข้ายาได้ คือการศึกษาวิจัยการ

รักษาโรค ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิธีการรักษาโรคท่ีไม่พ่ึงพิงยาแผนปัจจุบัน แต่ใช้พืชสมุนไพร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสามารถหาได้

ในประเทศหากสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถ่ินของตนเอง จะลดมูลค่าการนําเข้ายาได้ จึงศึกษาสังคม

พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้พืชสมุนไพรในระบบนิเวศป่า ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ เนื่องจาก
ในชุมชนยังคงมีคนใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคอยู่เป็นจํานวนมาก และยังจะเป็นการหาแนวทางเพ่ือการจัดการทรัพยากรให้

มีอยู่อย่างย่ังยืนต่อไปอีกท้ังสามารถใช้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย 
 รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ (2554) กล่าวว่าการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร งานวิจัยนี้เป็น

การสร้างระบบฐานความรู้ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สุขภาพ ตนเอง ด้วยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง คือ ส่วน ของการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน เพ่ือให้บุคคลรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่า
ตนเองมีธาตุกําเนิดอะไร และ รับทราบแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง และควรเลือกรสชาติอาหารท่ีรับประทานอย่างไร จึง
จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยตามธาตุเจ้าเรือนท่ี เป็นธาตุกําเนิด และ
ธาตุเจ้าเรือนตามช่วงอายุของตนเองในปัจจุบัน พร้อมท้ังระบุถึงสมุนไพร ในส่วน สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีใช้

รักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของสมุนไพรไทย วิธีการใช้ และข้อควรรู้ในการใช้สมุนไพร 
สมชาย อารยพิทยา (2557) กล่าวว่าการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ ได้มีการริเร่ิมและประสานงานโครงการฯ เม่ือปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานท่ี
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สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือสร้างสวนสมุนไพร ในการรองรับการเรียนการสอนด้านสมุนไพรของหลักสูตร

การแพทย์แผนไทย จัดเป็นกลุ่มตามตํารับยาแผนโบราณท่ีมีการอ้างอิงในการเรียนแพทย์แผนไทย สภาเภสัชกรรมไทย แต่
ดั้งเดิมซ่ึงในสวนสมุนไพรท่ีอ่ืนไม่ได้ทําถือเป็นจุดเด่นของสวนสมุนไพรฯท่ีจัดทํา นอกจากนี้ยังมีส่วนของกลุ่ม สมุนไพร

สาธารณสุขมูลฐานหรือสมุนไพรประจําบ้าน ท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ใช้จํานวน 61 พืช สมุนไพรล้านนาและสมุนไพร

อ่ืน ๆ ภายในพ้ืนท่ีสวนจัดวางตําแหน่งตามเส้นทางเดินศึกษาภายในสวน ในการดําเนินการจัดสวนสมุนไพร  
จันทร์ทิรา เจียรณัย (2557) วิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 2) รวบรวม

ข้อมูลความหลากหลายของ สมุนไพรในพื้นท่ีเขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมท้ังตํารับยาของ

หมอ พ้ืนบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง 3) นําความรู้ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมได้มาทําประมวล สาระรายวิชา 701108 
ภูมิปัญญาไทยและพืชพรรณเพื่อคุณภาพชีวิต (Thai’s Traditional Wisdom and Plants for Quality of Life) 

วารณี ประดิษฐ์ สิริวดี ชมเดช และกรกฎ งานวงศ์ พาณิชย์ (2557) กล่าวว่างานวิจัยสมุนไพรไทยสําหรับการรักษา

โรคข้อเสื่อม โรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อชนิดเร้ือรังท่ีพบมากในผู้สูงอายุรวมท้ังสัตว์อายุมาก การสึกกร่อนอย่างช้า ๆ ของกระดูก
อ่อนผิวข้อเป็นอาการสําคัญ ท่ีทําให้เกิดความเจ็บปวดแก่ข้อต่อ พยาธิกําเนิดของโรคน้ีมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกลไก

การตอบสนองต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง กระบวนการอักเสบ ซ่ึงเป็น กระบวนการที่เหนี่ยวนําให้เกิดการเสีย

สมดุลของข้อต่อ ทําให้เกิดการผลิตเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ ย่อยสารองค์ประกอบของเน้ือกระดูกอ่อน การ
รักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดรวมท้ังยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่ สเตียรอยด์ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาความเจ็บปวดซ่ึง

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ตามมา ใน ปัจจุบัน การค้นหาสารสกัดพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการต้านทานการ

อักเสบ รวมท้ังมีคุณสมบัติปกป้องกระดูก อ่อนเพ่ือนํามาใช้รักษาโรคข้อเสื่อมมีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการพบว่าพืช

หลายชนิดท่ีพบได้ท่ัวไปในประเทศ ไทยมีประสิทธิภาพในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคข้อเสื่อมและโรคข้ออ่ืน ๆ ได้  
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัยสามารถแสดงด้วยกรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีนําเสนอภาพรวมของระบบการทํางานท้ังหมด โดยแบ่ง

ผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (admin) และผู้ใช้ท่ัวไป (user) ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ี

ปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะถูก

นํามาแสดงบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูล

ประเภทสมุนไพร ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพร เป็นต้น 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรใน

จังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL 
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล 

 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ใช้แนวทางการพัฒนาตาม

แนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการค้นหาข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
2) ออกแบบระบบ  
ในการศึกษาและการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ทําการ

วิเคราะห์ระบบ เพ่ือพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพ Context Diagram 
 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 
12 ตาราง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูก ข้อมูลวิธีการเพาะปลูก และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช

สมุนไพร ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 

 
3) พัฒนาระบบ  
เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล

สมุนไพร สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูล โดยผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ HTML5 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL 
ด้วยโปรแกรม Sublime Text 3 ให้บริการผ่านเคร่ืองให้บริการด้วย Apache Web Server ซ่ึงติดต้ังและใช้งานด้วย 
Appserv และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งรูปออกแบบระบบ จึงได้ทําการวิเคราะห์ระบบ เพ่ือพัฒนาระบบ

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดย
เชื่อมต่อกับ Google map API 

4) ทดสอบระบบ  
แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการทํางานตามลักษณะ

การพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบเบ้ืองต้น และการทดสอบการให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ การ
ทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นท่ีเชื่อมต่อกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสมุนไพร 2 คน 
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5. ผลการศึกษา 
 

 1. ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีการทํางานใน

ลักษณะระบบจัดการข้อมูลสามารถเพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไขข้อมูลได้ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลและนํามา

แสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลตําบลด้วยแผน

ท่ีภูมิศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.60 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.80 0.45 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.60 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.80 0.45 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.40 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.60 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.20 0.45 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.40 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.40 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.40 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.60 0.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

14. ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.80 0.45 

สรุป 4.57 0.51 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.57, S.D. = 0.51)  

 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

ในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผล

การดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาด้วย ภาษา PHP, 

ภาษา HTML5, ฐานข้อมูล MySQL เชื่อมต่อกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Google API ระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทําให้ระบบทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกในการค้นหาและแสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ 
6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.51) โดยมีประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาด้วย 
ภาษา PHP, ภาษา HTML5, ฐานข้อมูล MySQL เชื่อมต่อกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Google API พบว่า ประสิทธิภาพการ

ทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยมีประสิทธิภาพการ

ทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมของภาพและ

กราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้วิจัยใช้การยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้งาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจัดการ

ข้อมูล โดยให้ความสําคัญกับการใช้สีและภาพประกอบเพ่ือให้มีความน่าสนใจ และการใช้ Google API ช่วยให้การทํางาน

สะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะการใช้งาน 
 การใช้งานต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์จําเป็นต้องใช้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเนื่องจากบริการของ Google API เป็นการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย หากมีการนําไปใช้ใน

ระยะยาวสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือแบบฟรีในการพัฒนาได้ 
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8.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถทําการพัฒนา

เพ่ิมเติมได้ โดยใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา และควรพัฒนาร่วมกับแผนท่ีในรูปแบบอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบการทํางาน

ของแผนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลและหน่วยงานหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า ดร.วิมาน ใจดี ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา เป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจน
ช่วยตรวจสอบเอกสาร และสุดท้ายยังเป็นกรรมการสอบ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทําให้งานวิจัยของข้าพเจ้า

สําเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะไม่สําเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มี
พระคุณทุกท่าน หากการพัฒนาระบบในคร้ังนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีก็ขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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System and Providing Properties Data Services for the Treatment of 2D Barcode 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วย

บาร์โค้ด 2 มิติ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูล
สรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและข้อมูลสรรพคุณการรักษา เครื่องมือใน
การวิจัย ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 
2 มิติ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบประเมินประสิทธิภาพพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ วิธีดําเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผล
โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืช
สมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถจัดการข้อมูลประเภทสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูล
สรรพคุณการรักษาของพืชสมุนไพร และเรียกใช้ข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53)  
 
คําสําคัญ: บาร์โค้ด 2 มิติ  ระบบจัดการข้อมูล  พืชสมุนไพรไทย  สรรพคุณการรักษา 
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Abstract 
 
The objectives of this research are: 1) develop a prototype of Thai herbal management information 

system and providing properties data services for the treatment of 2D barcode and 2) study the efficiency of 
the proposed system. Data used in the experiment are Thai herba data, providing properties data services. 
Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. Experimental tool is 
the prototype of Thai herbal management information system and providing properties data services for 
the treatment of 2D barcode developed by PHP, JAVA script, HTML5 , connecting to MySQL database. 
Data collecting tool is data management system efficiency evaluation form. Research methodology can 
be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system design 3) system development 
4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected experts. The findings from this 
research are: 1) the prototype of Thai herbal management information system and providing properties 
data services for the treatment of 2D barcode developed in web application form via the Internet can 
be performed well, 2) the efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by five experts is 
in highest level ( X = 4.55, S.D. = 0.53). 

 
Keywords: 2D barcode, information management system, Thai herbal, healing properties 
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1. บทนํา  
 

พืชสมุนไพร เป็นพืชท่ีสามารถนําส่วนหน่ึงส่วนใดมาใช้ในการรักษาโรคหรือบํารุงร่างกาย โดยผ่านกระบวนการ

บางอย่าง เช่น ตากแห้ง ต้ม คั้น บด เพ่ือใช้กิน ใช้ทา หรือใช้ประคบ เพ่ือรักษาอาการต่าง ๆ ตามสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่

ละชนิด พืชสมุนไพรสามารถนํามาใช้ผลิตยาสมุนไพร ซ่ึงหมายถึง ยาท่ีได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซ่ึงมิได้ผสม ปรุงหรือแปร

สภาพ (พระราชบัญญัติยา, 2510) โดยจะประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรชนิดเดียวหรือพืชสมุนไพรหลายชนิดร่วมกันก็ได้ พืช

สมุนไพรมีหลายชนิด ท้ังชนิดท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปและชนิดท่ีพบเจอได้ยาก โดยพืชสมุนไพรไทยนิยมนํามาใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพ่ิมรสชาดและทําให้อาหารมีสรรพคุณเป็นยา ซ่ึงพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้ประกอบอาหาร มักพบ

ตามริมร้ัว หรือพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชในบ้าน หรืออาจเรียกว่าเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่ง พืชสมุนไพรมีท้ังให้ฤทธ์ิเป็นคุณด้านการ

รักษาและให้ฤทธ์ิเป็นพิษจนทําให้ถึงแก่ชีวิต ซ่ึงพืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นท่ีต้องการของผู้ผลิตของใช้ท้ังอุปโภคและบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน เช่น ยาสีฟัน แชมพูสระผม ครีมบํารุงผิว ยาดม รวมถึงยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน เป็นต้น ซ่ึงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับ

สมุนไพร คือ การไม่รู้จักพืชสมุนไพรท้ังรอบตัวและไกลตัว ทําให้ผู้ใช้บางคนใช้พืชสมุนไพรผิดวัตถุประสงค์จนทําให้เกิดอันตราย 
จากปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านพืชสมุนไพร เม่ือทําการศึกษาเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ในการนําเสนอข้อมูลท่ี

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คือ เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ซ่ึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบาร์โค้ด

ท่ีสามารถอ่านได้ด้วยการสแกนและแปลงบาร์โค้ดเป็นข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ โดยนิยมนํามาใช้เก็บข้อมูลเส้นทางการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลหลัก เช่น URL เป็นต้น โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีการเชื่อมต่อกับกล้องเพ่ือสแกนหรืออ่านข้อมูลจาก

บาร์โค้ด 2 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
เม่ือวิเคราะห์ปัญหาและเทคโนโลยีท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบ

ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยระบบบาร์โค้ด 2 มิติ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน

เข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพร เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 บาร์โค้ด 2 มิติ 
บาร์โค้ด 2 มิติมีหลายรูปแบบ ซ่ึงคิวอาร์โค้ด หรือ QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติแบบเมตริกซ์มีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถบรรจุข้อมูลได้มากท่ีสุด 7,089 ตัวเลขหรือ 4,296 ตัวอักษร ข้อมูลเลขฐานสอง 2,953 ไบต์ รูปแบบ

ค้นหาของ QR Code อยู่ท่ีมุมท้ังสามของบาร์โค้ด คือ มุมซ้ายบน มุมซ้ายล่าง และมุมขวาบน ซ่ึงช่วยให้สามารถสแกนหรือ

อ่านบาร์โค้ดได้จากทุกมุม เนื่องจากมุมท้ังสามถูกใช้เป็นจุดหลักในการอ่านข้อมูลท่ีซ่อนอยู่ภายในซ่ึงบรรจุข้อมูลจํานวนมาก

และทําให้สามารถอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธีรพันธ์ุ อินทรชัย (2556) พัฒนาระบบสารสนเทศพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ โดยใช้

รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้ และการ
บํารุงรักษา และทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารเทศทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ 4 ด้าน คือ การใช้งาน
ท่ัวไป การประมวลผลข้อมูล การออกแบบหน้าจอ ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบสารสนเทศ

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 ทิพย์สุรีย์ ติรวงศ์กุศล และจิ้นอ้ี แซ่เฉิน (2551) ศึกษาข้อมูลสมุนไพรไทย พบว่า สมุนไพรไทยได้รับความสนใจจาก

บุคคลท่ัวไปอย่างแพร่หลาย โดยมีการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ทางสมุนไพรไทย เพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา

การแพทย์ การวิจัย การสืบค้นข้อมูล และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ข้อมูลในหลายเว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูลท่ี
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ไม่เป็นมาตรฐานและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือทําการปรับ

รูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และออกแบบข้อมูลตามแนวคิดออนโทโลจี ทําให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก

และสืบค้นได้ง่าย  
 กรพรหม พิกุลแก้ว (2553) ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ เพ่ืออํานวยความสะดวกในในการเข้าถึงข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียท่ีมีความน่าสนใจ โดยเข้าถึงข้อมูลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากการอ่านข้อมูล

บาร์โค้ด 2 มิติ ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้บาร์โค้ด 2 มิติดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ข้อมูลตามความต้องการและ

เหมาะสมกับการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย และการนําเสนอข้อมูลท่ีมีรูปแบบส่ือมัลติมีเดียท่ีน่าสนใจช่วยกระตุ้นให้มีการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์มากขึ้น  
 Gurhan DURAK, Emre OZKESKIN, Murat ATAIZI (2016) ค้นคว้าเร่ืองการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยบาร์โค้ด 2 
มิติ โดยออกแบบหน่วยเรียนรู้ท่ีสนับสนุนด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ และส่งชุดบทเรียนท่ีได้รับการออกแบบไปยังผู้เรียนท่ีใช้งาน

โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตจํานวน 15 คน เพ่ือศึกษาเนื้อหาและสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ด ผลการวิจัย พบว่า บาร์โค้ด 2 มิติ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 Tai-Wei, Chin-Hung, and Mike (2011) ศึกษาเก่ียวกับบาร์โค้ด 2 มิติ ร่วมกับ AR (augmented reality) โดยติด
บาร์โค้ด 2 มิติไว้ท่ีกล่อง เม่ือทําการสแกนบาร์โค้ดจะพบวัตถุสามมิติปรากฎข้ึนบนบาร์โค้ด 2 มิติ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็น

รายละเอียดและลักษณะของสินค้าท่ีอยู่ภายในกล่องได้ทันที ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้ประยุกต์เพ่ือให้เกิดความ

สะดวกสบายในการใช้บริการต่าง ๆ ในอนาคต 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ แบ่งผู้ใช้งาน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน สามารถจัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูล ตามสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลท่ีกําหนด และสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนและแปลงบาร์โค้ด 2 มิติ โดยกรอบแนวคิด

การวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดพัฒนาระบบ 

 
 
 

ผู้ดูแลระบบ 

โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้ 

ฐานข้อมลู 

บาร์โค้ด 2 มิติ 

จัดการข้อมูลเบ้ืองต้น 

เว็บแอปพลเิคชัน 

แปลงข้อมลู 

บาร์โค้ด 2 มิติ 

เข้าถึงฐานข้อมูล 

เข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันและสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสําหรับสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการ

รักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ ร่วมกับข้อมูลพืชสมุนไพรจากแหล่งข้อมูลพืชสมุนไพรของวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม โดยนํามาวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรสําหรับใช้ในการทดลอง 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 4.3.1 เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณ

การรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP, JavaScript, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL รองรับการทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 4.3.2 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืช

สมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ใช้

แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการเข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและ

ให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยที่จัดเก็บครอบคลุมครบทุกด้าน เช่น ข้อมูลประเภท

พืชสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณด้านการรักษาของพืชสมุนไพร เป็นต้น ซ่ึงควรได้รับการพัฒนาช่องทางการ

เข้าถึงข้อมูลรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ซ่ึงบาร์โค้ด 2 มิติได้รับความนิยมใช้เป็นช่องทางในการ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือ 
2) ออกแบบระบบ 
นําผลการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นมาทําการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของ

ระบบงานนั้น ๆ ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งานจํานวน 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : Context Diagram) 
 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลในภาพที่ 2 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์

ของกลุ่มข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
จํานวน 8 ตาราง ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 
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3) พัฒนาระบบ  
เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับกับพืชสมุนไพร เบื้องต้น สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลในตารางข้อมูลหลักโดยผู้ดูแลระบบ โดยรองรับการ

ทํางานร่วมกับข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลวิดีโอ และพัฒนาระบบจัดการข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติ โดยส่งข้อมูลท่ีต้องการ

นําไปใช้สร้างบาร์โค้ด 2 มิติ เช่น URL สําหรับเข้าถึงข้อมูลพืชสมุนไพร มาใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ นําผลการพัฒนาท้ัง 2 
ส่วนมาพัฒนาให้ทํางานร่วมกันในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีพัฒนาด้วยโปรแกรม Sublime Text 3 โดยใช้ภาษา PHP, 
JavaScript และ HTML5 ให้บริการผ่านเคร่ืองให้บริการด้วย Apache Web Server เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และเรียกใช้
บริการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ โดยมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว 
4) ทดสอบระบบ  
แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการทํางานตามลักษณะ

การพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรเบื้องต้น การทดสอบการจัดการข้อมูลบาร์โค้ด 2 
มิติ และการทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลพืชสมุนไพรร่วมกับบาร์โค้ด 2 มิติ ท่ีให้บริการผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพืชสมุนไพร จํานวน 2 คน ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของ

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ผลการพัฒนาต้นแบบระบบจดัการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)      (ข) 
 
 
 
 
 
 
 

(ค)      (ง) 
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(จ) 
 

ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 
ประกอบด้วย (ก) ส่วนจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรเบื้องต้น (ข) ส่วนหลักแสดงข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลสมุนไพร 
(ค) ส่วนการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติเพ่ือเข้าถึงข้อมูลสมุนไพร (ง) ส่วนจัดการรายการข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติ (จ) ส่วนแสดงข้อมูล

สมุนไพรจากการเข้าถึงด้วยบาร์โค้ด 2 มิต ิ
ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ท่ีพัฒนา 

สามารถดําเนินงานได้ดังน้ี  
ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลประเภทสมุนไพร ข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ของพืชสมุนไพร และสามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบการให้บริการข้อมูลพืชสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ  
ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณการรักษาของพืชสมุนไพร และสามารถเรียกใช้บริการ

ข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา 

โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.40 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.40 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.60 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.60 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.60 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.40 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.40 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.60 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.60 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.40 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.60 0.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลกับบาร์โค้ด 2 มิติ 4.80 0.45 
14. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.40 0.55 

สรุป 4.55 0.53 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53)  

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 

  

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ เป็นระบบ

สําหรับเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรไทย และให้ความรู้เก่ียวกับพืชสมุนไพร ช่วยให้ผู้ใช้ท่ีสนใจหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ค้นคว้า

หาข้อมูลท่ีต้องการจะทราบข้อมูลต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรได้อย่างรวดเร็ว จากผลการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า 
ประสิทธิภาพการสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลกับบาร์โค้ด 2 มิติ และประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ มี
ประสิทธิภาพในการทํางานในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) เนื่องจากผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนําไปใช้งานได้ทันทีซ่ึงเชื่อมโยงกับข้อมูลในฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ทําให้สามารถเรียกใช้ข้อมูล

ผ่านบาร์โค้ด 2 มิติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า ท่ีพัฒนาสื่อ

ประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานสื่อ

สําหรับการฝึกปฏิบัติและเพ่ิมทักษะการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

 

7.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถทําการพัฒนาเพ่ิมเติมได้ โดยใช้เครื่องมืออ่ืน อย่างเช่น Microsoft Visual Studio, C# เป็นต้น 
และสามารถนะไปประยุกต์ใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อมูลสถานท่ี หรือข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษา

ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาได้ เช่น NFC หรือการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบโลก

เสมือนผสมโลกจริง (Augmented reality) เป็นต้น  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่องระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูลสรรพคุณการรักษาด้วยระบบบาร์โค้ด 2 มิติ 
สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในคร้ังนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ขอขอบคุณอาจารย์ประจําสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีให้ความรู้ในการเรียนการสอน ช่วยจัดอบรม และจัดกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์และสามารถนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการพัฒนาโครงงานน้ีจนสําเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 
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 นอกจากนี้ หากโครงงานนี้มีความดีและมีประสิทธิภาพในการทํางานก็ขอให้ผู้ท่ีสนใจสามารถที่จะเอาโปรแกรมนี้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปสานต่อจุดประสงค์ของระบบ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

The Development of Web application to serve diabetic patients and 
hypertension of Sub-district Health Promoting Hospitals 

 

พรเทพ ด่านน้อย1  อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา1  และไพศาล สมิาเลาเต่า1* 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*paisan.smlt@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการให้คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ เคร่ืองมือในการทดลอง คือ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, SQL, Bootstrap 4, JavaScript, JSON, HTML5, jQuery และ Canvasjs 
Charts เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนา
ระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 
1) เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สามารถจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นของ
ผู้ป่วย และให้คําแนะนําในการดูแลรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้ดี และ 2) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) 

 
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
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Abstract 
 
The objectives of this research are: 1) develop a Web application to serve diabetic patients and 

hypertension of Sub-district Health Promoting Hospitals and 2) study the efficiency of the proposed system. 
Data used in the experiment are health information, information on advice for patients with diabetes 
and hypertension. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. 
Experimental tool is the Web application to serve diabetic patients and hypertension of Sub-district 
Health Promoting Hospitals developed by PHP, SQL, Bootstrap 4, JavaScript, JSON, HTML5, jQuery and 
Canvasjs Charts. Data collecting tool is web application efficiency evaluation form. Research methodology 
can be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system design 3) system development          
4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected experts. The findings from this 
research are: 1) the web application to serve diabetic patients and hypertension of Sub-district Health 
Promoting Hospitals developed form via the Internet can be performed well, 2) the efficiency of the 
proposed system evaluated by five experts is in highest level ( X = 4.63, S.D. = 0.51). 

 
Keywords: web application, diabetes, high blood pressure 
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1. บทนํา  
 

ในสังคมปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุข ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบตนเองป่วย

จึงจะไม่ได้ดูแลตนเอง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และทําให้เกิดอาการป่วยและตายก่อนวัยอันควร ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้ม

เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มากข้ึน รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เหล่านี้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตกตํ่า (ชัชลิต รัตรสาร, 2560) ซ่ึงโรคท่ีมีผลกระทบกับสังคมปัจจุบันมาก คือ 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM, Diabetes) เป็นภาวะท่ีร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด

ฮอร์โมนอินซูลินหรือการด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน จนเกิดน้ําตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้

เป็นเวลานานจะทําให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมเกิดอาการแทรกซ้อนข้ึน และโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension/High Blood 
Pressure) เป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องจะส่งผลให้เกิด

ปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดในสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลว 
ปัญหาการเข้ารับการตรวจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละคร้ังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

จะต้องทําการจองคิวล่วงหน้าในการเข้าตรวจโรคประจําทุกเดือน ทําให้เสียเวลาในการเดินทางไปจองคิว การจองคิวผู้ป่วยต้อง

ใช้บัตรประชาชน และพบว่าเม่ือมีการตรวจเสร็จจะมีการแจ้งผลตรวจในด้วยการบอกปากเปล่า ซ่ึงอาจทําให้ผู้ป่วยจําผลตรวจ

ผิดพลาดได้ และเนื่องจากระบบเดิมยังคงเป็นการจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจโดยใช้กระดาษในการจดบันทึก ซ่ึงมีปัญหาต่อการ

ค้นหาประวัติการตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการ และเอกสารอาจสูญหายได้  
ปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลผลตรวจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยังมีอยู่น้อยมาก ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันในการจัดเก็บ

ข้อมูลผลการตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติ

การตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของผู้ป่วย และลดการสูญหายของเอกสาร  
 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

เถกิง วงศ์ศิริโชติ วานีตาซาบารียะ มามะ และจงกลทิพ ดําคง (2558) พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามระดับน้ําตาลใน

เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมแบบสองเทียร์ โดยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท้ัง

ระบบ Android และ iOS เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นควรได้รับการควบคุมระดับของน้ําตาลในเลือดตามคําแนะนําของ

แพทย์ โดยสามารถแสดงการสรุปผลในรูปแบบของแผนภาพ เช่น แผนภาพการควบคุมค่าระดับน้ําตาลในเลือด รวมถึงการแจ้ง
เตือนตามสถานการณ์ท่ีกําหนด ได้แก่ การแจ้งเตือนการนัดตรวจของแพทย์และการแจ้งเตือนการฉีดอินซูลิน อีกท้ังยังช่วยเหลือ

ผู้ป่วยในเร่ืองของการควบคุมการออกกําลังกาย โดยการแจ้งเตือนเม่ือถึงเวลาออกกําลังกาย และการบันทึกระยะเวลาการออก

กําลังกายเพื่อวิเคราะห์การลดลงของค่าระดับน้ําตาลในเลือด 
พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์ และธนัญทร ทองจันทร์ (2558) กล่าวว่า โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติในการเผาผลาญ

สารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เนื่องจากการลดลงของอินซูลินมีผลให้ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง

ตลอดเวลา ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับวางแผนการรับประทานอาหารของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานบนระบบปฏิบัติการ Android ช่วยในการประมวลผลสัดส่วนรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับค่าน้าตาลของ

ผู้ป่วยในรับประทานอาหารแต่ละม้ือ ช่วยลดอัตราความรุนแรงโรคได้ ผลจากการทดสอบแอปพลิเคชันนี้มีความถูกต้องของการ

คานวณค่าน้าตาลท่ีอยู่ในอาหารท่ีผู้ป่วยรับประทาน 
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Omar El-Gayar, Prem Timsina, Nevine Nawar, and Wael Eid (2013) กล่าวว่า แอปพลิเคชันท่ีจัดการข้อมูล

ด้านการออกกําลังกาย การแจ้งปริมาณอินซูลินหรือการทดสอบน้ําตาลในเลือด และให้คําแนะนําด้านการรับประทานอาหาร 
เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนการตัดสินใจ การแจ้งเตือน และการผสานร่วมกับโซเชียลมีเดีย ศักยภาพของแอปพลิเคชันบนมือถือ

จะส่งผลดีตอ่การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การใช้แอปพลิเคชันสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีดีขึ้นในการควบคุมตนเอง 
Madlen Arnhold, Mandy Quade and Wilhelm Kirch (2014) กล่าวว่า แอปพลิเคชันเบาหวานท่ีมีอยู่จํานวน

มากมีฟังก์ชันการทํางานท่ีคล้ายคลึงกัน ผู้ป่วยและแพทย์ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแอปมากข้ึน การส่งข้อมูล

พารามิเตอร์ด้านสุขภาพสู่แพทย์จึงมีความสําคัญมากข้ึนในการใช้งานในอนาคต การใช้งานแอปพลิเคชันโรคเบาหวานสําหรับ

ผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี  
Syarafina Izahar, Qi Ying Lean , Mohammed Abdul Hameed, Muthu Kumar Murugiah, Rahul P. 

Patel, Yaser Mohammed Al-Worafi, Tin Wui Wong, and Long Chiau Ming (2 0 1 7 ) ศึ ก ษ า เพ่ื อ ป ระ เมิ น แ ล ะ

เปรียบเทียบเนื้อหาและคุณลักษณะของแอปพลิเคชันทางการแพทย์เคลื่อนท่ี สําหรับการจัดการภาวะเบาหวาน จาก 346 แอป
พลิเคชันโรคเบาหวานท่ีพบใน Apple store และ Google Play โดยนําเสนอคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้งานแบบออฟไลน์ 
การป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ การส่งออกข้อมูลและการแชร์ ผลการวิจัยของผู้พัฒนาแสดงให้เห็นว่าการออกแบบแอปพลิเคชัน

เคลื่อนท่ีสําหรับโรคเบาหวานมุ่งเน้นไปท่ีการรายงานและการตั้งค่าการแจ้งเตือนมากกว่าการให้การศึกษาหรือการสนับสนุน

ด้านการรักษาเฉพาะบุคคล ในอนาคตการออกแบบแอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยการ

ใช้งานสําหรับการจัดการโรคและการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, SQL, Bootstrap 4, 
JAVA Script, JSON, HTML5, jQuery และ Canvasjs Charts และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน

ประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

3.3 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย 
 1) วิเคราะห์ระบบ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล มีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ สามารถเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบแนวคิดของระบบ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของระบบ 
2) ออกแบบระบบ

ผู้พัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล ตามกรอบแนวคิด โดยใช้ Data Flow Diagrams (DFD) อธิบายการทํางานของระบบ สามารถแสดง
รายละเอียดของระบบได้ท้ังภาพรวม ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

จากภาพที่ 2 เม่ือวิเคราะห์แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship 
Diagram คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วยตารางข้อมูลจํานวน 8 ตาราง ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูล

ผู้ป่วย ตามรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 
 

 3) พัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล เลือกใช้โปรแกรม Sublime Text 3 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและใช้ภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL เพ่ือเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ โดยภาษา PHP เป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยให้ผู้จัดทําสามารถสร้าง Dynamic Web 
page (เว็บเพจท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันงานมากข้ึน เนื่องจากมีคําสั่งในการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหาข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการเรียกใช้ canvasjs charts มาใช้เพ่ือแสดงผลในการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความ

ชันเจน เป็นระเบียบ ระบบท่ีดีควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานง่ายและสะดวก ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อน 
สามารถจัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4) ทดสอบระบบ ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้ทดสอบส่วนของระบบผู้ดูแลระบบ ระบบผู้ใช้งาน และระบบแพทย์สามารถใช้งานได้จริง 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลผลการตรวจ ข้อมูลการจองคิว ข้อมูลสถานบิรการ ข้อมูลผู้ใช้และสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล
ในระบบได้ ส่วนผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลผลการตรวจ และประเมินผลตรวจได้ สามารถดูกราฟแสดงผลได้ตรงกับผลตรวจอย่าง

ถูกต้อง แม่นยํา และสามารถจองคิวล่วงหน้า ส่วนของแพทย์สามารถดูกราฟแสดงผลได้ถูกต้อง สามารถจัดการคิวตรวจหรือผล

การตรวจให้กับผู้ป่วยได้จริงและแสดงความคิดเห็นได้จากการทดสอบระบบท้ังหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตําบล จํานวน 2 คน ด้วยแบบ

ประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล 
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4. ผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล มีลักษณะการทํางานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHPเป็นหลักในการเขียนเว็บแอป

พลิเคชันและใช้ MySQL เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ ผู้พัฒนาระบบได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ระบบผู้ดูแลระบบ 
ระบบผู้ใช้งาน และระบบแพทย์ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
1.2) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนผู้ใช้งานในระบบได้ 
1.3) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนผู้ใช้ในแต่ละสถานบริการได้ 
1.4) สามารถ เพ่ิม ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้ 
1.5) สามารถ เพ่ิม ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลผลการตรวจได้ 
1.6) สามารถ ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลการจองคิวได้ 

2) ระบบผู้ใช้งาน (User) 
2.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
2.2) สามารถอ่านข้อมูลเก่ียวกับการตรวจน้ําตาลในเหลือด 
2.3) สามารถดูประวัติผลการตรวจ และผลการประเมินได้ 
2.4) สามารถดูกราฟแสดงผลการตรวจในแตะละครั้งได้ 
2.5) สามารถเช็คคิวตรวจ และจองคิวล่วงหน้าได้ 
2.6) สามารถอ่านคําแนะนําเบื่องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ 

3) ระบบแพทย์ (Physician) 
3.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
3.2) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนคิวตรวจของแพทย์ได้ 
3.3) สามารถดูประวัติผลการตรวจของแพทย์ได้ 
3.4) สามารถเพิ่มผลตรวจของแพทย์ได้ 

ความต้องการของระบบ การทํางานของระบบการให้บริการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ สามารถจัดการข้อมูลได้ตามความต้องการของระบบได้ ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 

(ก)      (ข) 
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(ค)      (ง) 
ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

 

จากภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนสําคัญ ประกอบด้วย (ก) การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (ข) การ
แสดงผลข้อมูลการตรวจ (ค) การแสดงค่าระดับน้ําตาลและการให้คําแนะนํา และ (ง) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจ 

 
4.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.6 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.6 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.6 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.8 0.45 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.6 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.6 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.8 0.45 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.4 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.4 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.4 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.4 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.8 0.45 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ 4.8 0.45 
14. ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและการให้คําแนะนํา 4.8 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.8 0.45 

สรุป 4.63 0.51 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล เพ่ือสนับสนุนการลดปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจและการจองคิวตรวจ สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
5.1 เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลสามารถบันทึก เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาและแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะกราฟในระบบได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยํา จึงทําให้รายงานผลการตรวจของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายต่อการใช้งานในทุกอุปกรณ์ท่ี

สามารถเข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ได้ ทําให้สามารถค้นหาผลการตรวจของแพทย์ การรายงานผลในรูปแบบกราฟ และการจอง
คิวของผู้ป่วยสามารถทํางานได้ในระดับดี  

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) โดยพบว่า การแสดงข้อความ
เม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน การให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและการให้

คําแนะนํา และการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พบว่า ประสิทธิภาพท่ีมีความสําคัญในการวิจัย ประกอบด้วย การแสดง
ข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน การให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและ

การให้คําแนะนํา และการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด สามารถนํา

ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเป็นระบบงานที่ใช้งานจริงต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันท่ีรองรับการทํางานทุกระบบปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกกับผู้ใช้ และควรมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและลดปัญหาข้อผิดพลาดในการใช้งานจริง 
7.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย สามารถนําแนวทางการวิจัยไปใช้ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น การ

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือวิจัยถึงผลกระทบจากการใช้แอปพลิเค

ชันในระยะยาวต่อไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านเป็น

อย่างสูงท่ีได้ให้ความรู้และคําแนะนํา จนทําให้งานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หากการพัฒนาระบบในครั้งนี้มีความ

น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจน้ีได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึงเป็นการสานต่อและพัฒนา

ระบบให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ 
ช่วยให้การทํางานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใชบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

A Comparison of the Efficiency of the Classification of Internet Service Usage 
of Higher Education Institutions 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้นําเสนอผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลของ 3 เทคนิค คือ เทคนิค Decision Tree เทคนิค K-NN และ
เทคนิค Deep Learning โดยการนําข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา มีข้อมูล
จํานวนท่ีสามารถใช้ในงานวิจัยได้ 8,530 ชุด ซ่ึงทําการแบ่งข้อมูลด้วยวิธี Cross-validation Test โดยการสุ่มข้อมูลเพ่ือแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ในแต่ละส่วนประกอบด้วยข้อมูล จํานวน 1,706 ชุด โดยสร้างโมเดลจากการเลือกข้อมูล 4 ส่วน และ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยข้อมูล 1 ส่วน ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีใช้ในการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ Deep Learning โดยมีค่าความแม่นตรง 88.79% ค่าความ
ระลึก 88.55% ค่าความแม่นยํา 89.10% และค่าถ่วงดุล 0.289 ซ่ึงเป็นระดับการประเมินท่ีสามารถยอมรับได้ 

 

คําสําคัญ: การจําแนกข้อมูล  ต้นไม้ตัดสินใจ  เคเนียเรสเนเบอร์  การเรียนรู้เชิงลึก 
 

Abstract 
 

This research presents the results of a comparison of the efficiency of the classification of internet 
service usage of higher education institutions. The efficiency of 3 classification techniques were compared 
namely, Decision Tree technique, K-NN technique and Deep Learning technique by taking internet service 
usage data of higher education institutions. There are 8,530 sets of data that can be used in this research, 
which were randomly divided by cross-validation test into 5 parts, consisting of 1,706 sets in each part. 
The model was created from 4 selected parts, then evaluated by the rest part. The results showed that 
the most efficiency technique in the classification of internet service usage of higher educational institutions 
was Deep Learning with 88.79 percent of precision, 88.55 percent of recall, 89.10 percent of accuracy 
and 0.289 of F-measure counterbalance, which were acceptable. 
 

Keywords: data classification, decision tree, k-NN, deep learning 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 303



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

322 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา  
 

การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์แท็บ

เล็ตท่ีมีขนาดพกพา ทําให้สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในยุคท่ีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวัน ทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งแรกท่ีใครหลายคนนึกถึงยามต่ืนนอน ยามกินอาหาร ยามเดินทาง ยาม
ว่าง ยามออกกําลังกาย หรือแม้แต่ใครหลายคนอาจจะหลับไปพร้อมกับการใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้ 
นอกจากน้ีความพยายามท่ีจะทําให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ทําให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

ได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การทํางาน ความบันเทิง หรือแม้แต่สุขภาพ ทํา

ให้มีการกล่าวถึง Internet of Things คือ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง หรือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องราวข่าวสาร การสร้างธุรกิจ การศึกษาข้อมูล การลงทุน ประวัติสุขภาพ หรือแม้แต่ชีวิตประจําวันอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามี

ส่วนแทบทุกกระบวนการ 
จากการเพ่ิมปริมาณการใช้ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จึงมีความสําคัญต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ให้บริการเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัยและสามารถนํามาใช้ได้จริง 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2550) การใช้ อิน เทอร์เน็ตภายในองค์กรท่ี มีขนาดใหญ่  เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีต้องให้บริการผู้ใช้จํานวนมากท้ังการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง

ภายในและต่างประเทศ ทําให้แฟ้มข้อมูลท่ีเก็บร่องรอยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย (internet 
usage log file) มีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากแต่ละวินาทีมีผู้ใช้พร้อม ๆ กันจํานวนมาก  

การวิเคราะห์การใช้งานของอินเทอร์เน็ต จึงทําได้ยากเนื่องจากมีรายการข้อมูลเกิดข้ึนปริมาณมากตลอดเวลา และ
มากข้ึนทุก ๆ วัน บางหน่วยงานมีปริมาณการเก็บข้อมูลถึงวันละ 4 GB โดยไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงได้นําวิทยาการ

ในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ เพ่ือนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แนวทางการจําแนกข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการข้อมูลการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนเก่ียวกับการให้บริการ

ข้อมูลตลอดจนการจัดระเบียบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของระบบเก็บข้อมูลล็อก 
 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีแสดงถึงต้นทาง 

ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยต้องเก็บรักษาข้อมูลด้วยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัย เช่น เก็บในสื่อท่ีมีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลท่ี

สามารถระบุรายละเอียดของผู้ใช้บริการรายบุคคลได้ เป็นต้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) 
ส่วนประกอบของระบบเก็บข้อมูลล็อก (วัชรินทร์ จิรโสภณ, 2555 อ้างถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร, 2550) 
1) Log Generation หรือ Log Source เป็นเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บนเครือข่ายท่ีเป็นแหล่งกําเนิดข้อมูลล็อกจาก

ระบบปฏิบัติการ และ แอปพลิเคชัน การจัดเก็บข้อมูลล็อกบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ในตัวเองเรียกว่า Primary 
Logging ในกรณี ท่ี มีการจัดส่งข้อมูลล็อกไปยังล็อกเซิร์ฟเวอร์ (Log server) จะเรียกลักษณะการส่งข้อมูลล็อกนี้ว่า 
Secondary Logging 
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2) Log Storage and Correlation เป็นล็อกเซิร์ฟเวอร์สําหรับรับข้อมูลล็อกจากแหล่งกําเนิดข้อมูลล็อก (Log 
Generation) เพ่ือจัดเก็บตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ รวมท้ัง การแปลงข้อมูลล็อกให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถจัดเก็บและพร้อม

นําไปวิเคราะห์ต่อได้ ในกรณีท่ีเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลล็อกจากแหล่งกําเนิดข้อมูลจํานวนมากจะเรียกว่า Collectors หรือ 
Aggregators 

3) Log Analysis and Monitoring เป็นหน้าต่างสําหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห์

ข้อมูลล็อก และติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลล็อกระบบจัดเก็บข้อมูลล็อกบางระบบสนับสนุนการสร้างรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูลล็อก ท้ังนี้เพ่ือให้ข้อมูลเร็วและตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันท่ีสุด  
 

2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลล็อกและลักษณะข้อมูลล็อก 
จากการค้นคว้าพบว่า ระบบการจัดเก็บข้อมูลล็อกมีความสําคัญกับหน่วยงานเป็นอย่างมาก เม่ือพิจารณา

ความสามารถของระบบจัดเก็บและลักษณะข้อมูลล็อกสามารถอธิบายได้ ดังน้ี  
 2.2.1 การจัดเก็บข้อมูลล็อก 

 1) Log rotation เป็นการจัดเก็บล็อกไฟล์โดยการหมุนเวียนข้อมูลล็อก โดยจะดําเนินการตามระยะเวลาที่

เหมาะสม เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ เม่ือขนาดของไฟล์ข้อมูลล็อกมีขนาดถึงท่ีกําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป 
 2) Log archival คือการสํารองข้อมูลล็อกเพ่ือให้สามารถรักษาระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลล็อกตามความ

ต้องการ แบ่งเป็นสองแบบ คือ Log retention เป็นการบันทึกข้อมูลล็อกของเหตุการณ์จากระบบสมํ่าเสมอ และ Log 
preservation เป็นกระบวนการรักษาข้อมูลล็อก โดยการบันทึกข้อมูลล็อกบนสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก หรือการบันทึกข้อมูล

บน SAN (Storage Area Network) หรือการบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น  
 3) Log compression คือ การบีบอัดข้อมูลล็อก ทํางานต่อจาก Log rotation หรือ Log archival เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูลล็อกและง่ายต่อการสํารองข้อมูลล็อก หรือ การย้ายข้อมูลล็อกไปเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืน 
 4) Log reduction เป็นการตัด ลบ หรือ ลดข้อมูลล็อกบางส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้อง ทํางานร่วมกับกระบวนการ Log 
archival เพ่ือลดข้อมูลล็อกท่ีไม่เกี่ยวข้องก่อนจะบันทึกข้อมูลล็อกในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น การลบตัวอักษรหรืออักขระท่ีไม่

จําเป็นต่อการเก็บบันทึกข้อมูลล็อก  
 5) Log conversion เป็นการแปลงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลล็อก เช่น แปลงข้อมูลล็อกจากรูปแบบของไฟล์ 
Text เป็นรูปแบบข้อมูลล็อกแบบ XML เป็นต้น โดย Log conversion มักจะทํากระบวนการ Event filtering และ Event 
aggregation จนถึง Log normalization 
 6) Log normalization เป็นการปรับรูปแบบของข้อมูลล็อกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ

นําไปจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลล็อกโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป เช่น การปรับรูปแบบของวันท่ีท่ีแตกต่างกัน หรือ ความ
แตกต่างของชื่อตําแหน่งของข้อมูลล็อก มีความสําคัญกับการใช้ล็อกเซิร์ฟเวอร์แบบศูนย์กลาง  
 7) Log file integrity checking เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของล็อกไฟล์โดยการทํา Data 
Hashing กับล็อกไฟล์ท่ีไม่มีการเขียนข้อมูลแล้ว เช่น การนําล็อกไฟล์มาบีบอัดและคํานาณด้วยวิธี Message Digest หรือการ

คํานาณด้วยอัลกอริทึม MD5 ขนาด128 บิต หรือ อัลกอริทึม SHA-1 ขนาด 128 บิต เป็นต้น ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีขนาดความยาว

ขนาด 128 บิต เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของล็อกไฟล์ และจัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลท่ีปลอดภัย เช่น สื่อบันทึกท่ีเขียนได้อย่างเดียว 
 

2.3 เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 
เนื่องจากการทําเหมืองข้อมูลเป็นเทคนิคในการค้นความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ การทําเหมืองข้อมูลจึงเป็นการรวม

เอาศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนงมารวมไว้ด้วยกันโดยไม่จํากัดวิธีการท่ีจะใช้ ตัวอย่างศาสตร์ท่ีใช้ เช่น เทคโนโลยีฐานข้อมูล 
(Database technology) วิทยาศาสตร์สารสนเทศ  (Information science) สถิติ  (Statistics) และระบบการเรียน รู้ 
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(Machine learning) เป็นต้น ซ่ึงศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้เกิดกระบวนการค้นความรู้ในแบบต่าง ๆ (เดช ธรรมศิริ และ 
พยุง มีสัจ. 2556) 

1) การแบ่งประเภทและการทํานาย (Classification and Prediction) 
จัดเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการหาภาพแบบของชุดข้อมูลท่ีมีความใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันมากท่ีสุด เพ่ือใช้ใน

การทํานายชุดข้อมูลว่าอยู่ในประเภทใดของชุดข้อมูลท่ีได้ทําการแบ่งไว้แล้ว ซ่ึงชุดข้อมูลท่ีแบ่งไว้เกิดจากการเรียนรู้จากชุด

ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว (Training data) แบบจําลองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถแสดงได้หลายภาพแบบ เช่น กฎการแบ่ง 
(Classification rules, IF-THEN) การคํ านวณแบบต้นไม้วิ เคราะห์  (Decision Tree) การใช้สู ตรทางคณิ ตศาสต ร์ 
(mathematical formula) หรือโครงข่ายใยประสาทเทียม เป็นต้น ในส่วนของการทําต้นไม้วิเคราะห์จะแสดงออกมาใน

ลักษณะของแผนภูมิโครงสร้างต้นไม้ ซ่ึงก้านของต้นไม้จะแสดงถึงความรู้ท่ีได้และใบไม้จะแสดงถึงประเภทชุดข้อมูลท่ีถูกแบ่ง

ออกมา แผนภูมิต้นไม้สามารถแปลงเป็นกฎการแบ่งได้ง่ายเพราะลักษณะของแผนภูมิสามารถเข้าใจได้ง่าย ในส่วนของ

โครงข่ายใยประสาทเทียมนั้นจะแสดงในลักษณะของการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยท่ีเกิดข้ึนการทําการแบ่งประเภทน้ันมักจะใช้

ประโยชน์ร่วมกับการทํานายโดยเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข จึงอาจมองได้ว่าการทํานายเป็นการบอกถึงค่าตัวเลขและการบ่ง

บอกประเภทของข้อมูลนั้นในลักษณะของการดูแนวโน้ม (trends) ท่ีจะเกิดข้ึนตัวอย่างเทคนิคของการแบ่งประเภทและการ

ทํานายได้แก่ การคํานวณแบบพันธุกรรม (Genetic Algorithm) การคํานวณแบบต้นไม้วิเคราะห์ และโครงข่ายใยประสาท

เทียม เป็นต้น 
2) อัลกอริทึมการแบ่งประเภท (Classifier Algorithms) 
2.1) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ต้นไม้ตัดสินใจประกอบด้วยโหนดจํานวนมากที่แทนค่าด้วยสิ่งท่ีใช้ในการ

พิจารณาความน่าจะเป็น เช่น คุณลักษณะ และหมวดหมู่ การสร้างกิ่งสาขาจะพิจารณาจากค่าความจริงของคุณลักษณะ โดย
ใช้ค่าจะมาจากการคํานวณจากค่า Information Gain การสร้างต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ใช้ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน (Gain 
Ratio) เพ่ือเลือกคุณลักษณะท่ีจะใช้เป็นรากหรือโหนด โดยถ้าให้ชุดข้อมูล M ประกอบด้วยค่าท่ีเป็นไปได้ n ค่า คือ {m1, m2, 
…, mn} และให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดค่า m1 มีค่าเท่ากับ P(mi) จะได้ค่าเกนสารสนเทศ (Information Gain) ของ M และ
ถ้าให้ T คือ ข้อมูลสอนและ x คือ คุณลักษณะท่ีเป็นโหนด โดยมีค่าท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ n ค่า โหนดปัจจุบันจะแบ่งตัวอย่าง T 
ออกตามกิ่งเป็น {t1, t2, …, tn} ตามค่าท่ีเป็นไปได้ของ x ดังนั้นจึงสามารถคํานวณค่าเกนสารสนเทศหลังจากแบ่ง เขียนแทน

ด้วยสมการ (พรพล ธรรมรงค์รัตน์ และคณะ, 2551 และ Quinlan, J. R., 1993) 
  

(1) 

  
(2) 

 
(3) 

 
คํานวนค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน (Gain ratio) ได้จาก Gain Ratio = Gain – Split Information ท้ายสุดจึงเลือก

ค่า Gain ratio สูงสุดเป็นคุณลักษณะเริ่มต้น และเลือกคุณสมบัติถัดไปตามค่า Gain ratio น้อยลงตามลําดับ 
2.2) เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) หลักการของวิธีการนี้จะจําแนกประเภทข้อมูลโดยข้อมูลท่ีมี

คุณสมบัติใกล้เคียงท่ีสุด K ตัวจากข้อมูลบนชุดข้อมูลตัวอย่างทํางานโดยขึ้นกับระยะทางน้อยสุดจากสมาชิกใหม่ หรือข้อมูลท่ี

ป้อนถาม (input query instance) กับข้อมูลตัวอย่างฝึกฝน จะคํานวณหาเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด K ตัว หลังจากนั้นจะรวบรวม

สมาชิกท่ีใกล้เคียงท่ีสุด K ตัวแล้วเลือกคลาสท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีในกลุ่ม K ดังกล่าวสังกัดอยู่มากท่ีสุดให้กับสมาชิกใหม่ ข้อมูล
การจําแนกโดยใช้ข้อมูลข้างเคียง K ตัว ประกอบด้วยแอททริบิวต์หลายตัวแปร Xi ซ่ึงจะนํามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม Yi โดยระบุค่า
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ตัวเลขจํานวนเต็มบวกให้กับ K ซ่ึงค่านี้จะเป็นตัวบอกจํานวนของกรณี (case) ท่ีจะต้องค้นหาในการทํานายกรณีใหม่ 
อัลกอริทึมแบบ KNN ได้แก่ 1-NN , 2-NN , 3-NN , … K-NN ตัวอย่าง 2-KNN หมายถึง อัลกอริทึมนี้จะค้นหา 2 กรณีท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงกับกรณีใหม่ ( 2 Nearest Cases ) การนําระยะทางท่ีหาได้จากสมาชิกในข้อมูลตัวอย่างฝึกฝน มาเรียงลําดับ
จากน้อยไปหามากแล้วเลือกสมาชิกท่ีมีระยะทาง (Distance) ใกล้เคียงท่ีสุดออกมา K ตัวโดยใช้การวัดระยะทางแบบ 
Euclidean distance มีหลักการคือ การวัดระยะทางระหว่างสองวัตถุ ถ้าวัตถุห่างกันมากแสดงว่าวัตถุนั้นมีความคล้ายกัน

น้อย ถ้ามีค่าน้อยก็แสดงว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก (บุญเสริม กิจศิริกุล, 2546)  
3) Deep Learning คือ ศาสตร์แขนงหน่ึงของ Machine Learning ท่ีเลียนแบบระบบเซลล์ประสาทในสมองของ

มนุษย์ (Neural Network) โดยเพ่ิมความสามารถของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks – ANN) คือ 
การสร้างคอมพิวเตอร์ท่ีจําลองเอาวิธีการทํางานของสมองมนุษย์ หรือทําให้คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจําในแนวเดียวกับ

โครงข่ายประสาทของมนุษย์ เพ่ือช่วยให้คอมพิวเตอร์ฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจ อ่านออก และรู้จําได้ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น 
“สมองกล” เป็นหนึ่งในเทคนิคของการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ โมเดลทางคณิตศาสตร์ สําหรับประมวลผล

สารสนเทศด้วยการคํานวณแบบคอนเนคชันนิสต์ (Connectionist) เพ่ือจําลองการทํางานของเครือข่ายประสาทในสมอง

มนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจํารูปแบบ (Pattern Recognition) และ
การสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Extraction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ แนวคิดเร่ิมต้นของเทคนิคนี้

ได้มาจากการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซ่ึงประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ "นิวรอน" 
(Neurons) และ "จุดประสานประสาท" (Synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วยปลายในการรับกระแสประสาท 
เรียกว่า "เดนไดรท์" (Dendrite) ซ่ึงเป็น input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซ่ึงเป็นเหมือน 
output ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ทํางานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เม่ือมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกหรือกระตุ้นด้วยเซลล์

ด้วยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรท์เข้าสู่นิวเคลียสซ่ึงจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้นเซลล์อ่ืน ๆ ต่อหรือไม่ ถ้ากระแส
ประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้นเซลล์อ่ืน ๆ ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน เซลล์ประสาทแต่ละตัว จะเชื่อมต่อกับ
เส้นประสาทหลาย ๆ เส้น โดยมี เส้นประสาทและเซลล์ประสาท (เรียกว่า Node) ออกมาเป็น Artificial Neural Network 
(ANN) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนําเข้าข้อมูล คือ input layer ส่วนประมวลผล คือ hidden layer และส่วนผลลัพธ์หรือ

ส่วนหลังประมวลผล คือ output layer  (Dayong W., et al., 2016 และ Breiman, L., 2001) 
 
3. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

3.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลล็อกการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา 

ระหว่างเทคนิค Decision Tree เทคนิค K-NN และเทคนิค Deep Learning โดยการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-
validation Test ด้วยการแยกข้อมูลสําหรับสร้าง Training data และ Testing data  

 

3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัย คือ โปรแกรม Rapid Miner Studio และ Microsoft Excel โดยใช้ข้อมูลในการวิจัย เป็น

ข้อมูลล็อกท่ีได้มีการจัดเก็บระหว่างการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา 
 

3.3 วิธีดําเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามกระบวนการทํางาน Cross-Industry Standard Process for Data Mining หรือ CRISP-

DM ซ่ึงเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน (Shearer C., 2000) ดังน้ี 
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1) Business Understanding เป็นขั้นตอนการเข้าใจปัญหา โดยเริ่มจากการค้นคว้าและศึกษาชุดข้อมูลล็อกท่ีได้

จากเคร่ืองแม่ข่าย โดยเป็นข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 
  2) Data Understanding เป็นขั้นตอนทําความเข้าใจข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

และตัดข้อมูลท่ีไม่จําเป็นออก จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของข้อมูล พบว่า ข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นข้อมูลล็อกจะ

อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจยาก โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยหรือแอททริบิวต์ท่ีใช้ชื่อย่อเป็นจํานวนมาก เช่น att01, att02, 
…, att60 เป็นต้น เม่ือวิเคราะห์และทําความเข้าใจข้อมูลล็อก พบว่า ข้อมูลท่ีสามารถใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

จําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงได้จากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วยข้อมูลท่ีมี

ความสัมพันธ์กัน จํานวน 18 แอททริบิวต์ แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แอททริบิวต์ข้อมูลล็อกท่ีใช้ในการวิจัย 
attribute meaning attribute meaning attribute meaning 
auth Authentication mark Event time local Local message 
authpriv Private authentication crit conditions to be 

aware 
emerg Emergency event 

cron Cron daemon security auth security alert Warning alert 
deamon System deamon syslog Internal log data err Error 
kern Kernel user User process warning Warning 
mail Mail Software / mail 

service 
debug detecting errors serv service 

 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า แอททริบิวต์ท่ีนํามาใช้ในการวิจัย เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวบุคคล การอํานวยความสะดวก

การลําดับความสําคัญ และการแจ้งเตือนเหตุการณ์บางอย่าง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถนํามาใช้ในการจําแนกข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการบนระบบ

เครือข่ายและการวางแผนการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
  3) Data Preparation เป็นข้ันตอนการแปลงข้อมูล เพ่ือให้เหมาะสมกับเทคนิคการจําแนกข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลาย ทําให้ข้อมูลท่ีเบื้องต้นไม่สามารถใช้งานร่วมกับบางเทคนิคได้ จึงต้องทําการแปลงข้อมูล โดยเริ่มจากการทําข้อมูล

ในแต่ละระเบียนให้มีความถูกต้อง (data cleaning) เช่น การแปลงข้อมูลให้อยู่ในช่วงเดียวกัน หรือการเติมข้อมูลท่ีขาด

หายไป หรือลบข้อมูลท่ีไม่มีค่าออกไป เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นท่ีจําเป็นต้องแปลงข้อมูล ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้น 
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  จากภาพที่ 1 เม่ือตรวจสอบประเภทของข้อมูล พบว่า มีข้อมูลบางแอททริบิวต์ไม่เหมาะสมในการนําไปใช้งาน 
ตัวอย่างการแปลงข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ polynomial ให้อยู่ในรูปแบบ Integer เช่น ข้อมูลของแอททริบิวต์ art59 ถูกเปลี่ยน

จาก sent เป็น 1 และ profilegroup เป็น 2 และทําการลบระเบียนท่ีมีค่าเป็น ? ออก 
  4)  Modeling เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยเลือกใช้การจําแนกประเภทข้อมูล 
(Classification) ในการทดลอง ประกอบด้วย เทคนิค Decision Tree ในการสร้างโมเดลต้นไม้ เทคนิค Deep Learning เป็น

การเรียนรู้เชิงลึกด้วยการประมวลผลหลายชั้น และเทคนิค Naive Bayes เป็นการทํา Classification ด้วยการหาความน่าจะ

เป็นจากชุดข้อมูล โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation Test โดยมีรูปแบบการทดลอง ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการทดลองสร้างโมเดลในการวิจัย 
 

  จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยนําเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .xlsx คัดกรองข้อมูลเบื้องต้นด้วยเคร่ืองมือ Filter Examples 
จากน้ันจําลองชุดข้อมูลเพ่ือนําใช้ในการสร้างและทดสอบโมเดลต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองมือ Multiply โดยข้อมูลจะถูกส่งไปสร้างชุด

ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Cross-validation Test โดยเลือกใช้โมเดลในการจําแนกข้อมูล ประกอบด้วย เทคนิค Decision Tree 
เทคนิค Deep Learning และเทคนิค K-NN และเรียกดูผลของการสร้างโมเดลด้วยเครื่องมือ Apply Model ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยเคร่ืองมือ Performance  
  5) Evaluation เป็นขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล โดยมีข้อมูลท่ีสามารถใช้ในการวิจัยได้ จํานวน 8,530 
ชุด ทําการแบ่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือนําไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี Cross-validation Test โดยผู้วิจัย
กําหนดให้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยข้อมูล จํานวน 1,706 ชุด โดยทําการเลือกข้อมูล 4 ส่วน 
สําหรับใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูล 1 ส่วน สําหรับใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  
  6) Deployment เป็นข้ันตอนการปรับใช้ เม่ือทดสอบจนได้โมเดลท่ีให้ค่าความแม่นตรง ค่าความระลึก ค่าความ
แม่นยํา และค่าความถูกต้องท่ีสามารถยอมรับได้แล้ว สามารถนํารูปแบบการจําแนกข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยต่อไปได้ 
 
4. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา 
ระหว่างเทคนิค Decision Tree เทคนิค K-NN และเทคนิค Deep Learning โดยการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-
validation Test ด้วยการแยกข้อมูลสําหรับสร้าง Training data และ Testing data ใช้เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของตัว

แบบรู้จําด้วยวิธี Predictive Modeling ซ่ึงประกอบด้วย ค่าความแม่นยํา (Accuracy) ค่าความแม่นตรง (Precision) ค่าความ
ระลึก (Recall) และค่าถ่วงดุล (F-Measure) แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวัดประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูล 
Technique Accuracy Precision Recall F-Measure 

Decision Tree 78.28% 77.35% 75.21% 76.26 
K-NN 64.88% 63.51% 61.32% 62.39 
Deep Learning 88.79% 87.55% 85.10% 86.30 

  จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

สถาบันอุดมศึกษา พบว่า เทคนิค Deep Learning เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยให้ค่าความแม่นยํา 88.79% ค่า
ความแม่นตรง 87.55% ค่าความระลึก 85.10% และค่าถ่วงดุล 0.289 
 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

  การหาประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการประเมิน

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบระหว่าง เทคนิค Decision Tree เทคนิค K-NN และเทคนิค Deep Learning โดย
การทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation Test พบว่า เม่ือผ่านข้ันตอน Business Understanding ขั้นตอน Data 
Understanding และขั้นตอน Data Preparation จะมีข้อมูลท่ีสามารถใช้ในการวิจัยได้ จํานวน 8,530 ชุด และเมื่อทําการ

แบ่งข้อมูลด้วยวิธี Cross-validation Test ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนละ 1,706 ชุด และทําการเลือกข้อมูล 4 
ส่วน สําหรับใช้ในการสร้างโมเดล และเลือกข้อมูล 1 ส่วน สําหรับใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ ผลการวิจัย พบว่า เทคนิคท่ี

ใช้ในการจําแนกข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เทคนิค Deep Learning เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยให้ค่าความ

แม่นยํา 88.79% ค่าความแม่นตรง 87.55% ค่าความระลึก 85.10% และค่าถ่วงดุล 0.289 ซ่ึงเป็นระดับการประเมินท่ี

สามารถยอมรับได้ 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 การหาประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า เทคนิคท่ีใช้

ในการจําแนกข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เทคนิค Deep Learning เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้ค่าความ

แม่นยํา 88.79% ค่าความแม่นตรง 87.55% ค่าความระลึก 85.10% และค่าถ่วงดุล 0.289 ซ่ึงเป็นระดับการประเมินท่ี

สามารถยอมรับได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล สิมาเลาเต่า และจรัญ แสนราช (Paisan Simalaotao and Charan 
Sanrach, 2019) ซ่ึงทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลด้วยเทคนิค Random Forest เทคนิค Deep 
Learning และเทคนิค Naive Bayes ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีใช้ในการจําแนกข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยสื่อการ

สอนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเปิดของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ Deep Learning ซ่ึงได้ระดับการ

ประเมินท่ีสามารถยอมรับได้  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

  7.1 ข้อเสนอแนะทางการใช้งาน สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการ

จัดเก็บข้อมูลล็อกของสถาบันอุดมศึกษา หรือนําผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวังและ

ทํานายการเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานต่อไป 
  7.2 ข้อเสนอทางการวิจัย สามารถแนวทางการวิจัยไปใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลด้านอ่ืน

โดยเลือกเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมกับข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 
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การพัฒนาตน้แบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
The Development of a Prototype of Web Application for Providing  

Blood Bank Information Services with a Geographical Maps 
 

วีร์ดนัย เหลื่อมไธสงค์1  ไพศาล สิมาเลาเต่า1*  และอุบลรตัน์ ศิริสุขโภคา1  
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*paisan.smlt@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 

2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้
ในการวิจัย คือ ข้อมูลผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และข้อมูลเก่ียวกับการเปิดรับบริจาคโลหิต เป็นต้น 
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ เครื่องมือในการทดลอง พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML5 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และ
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดสําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ 
และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด สามารถจัดการข้อมูลตําแหน่งของสถานท่ีบริจาคเลือดผ่าน google map API จัดการข้อมูลการ
บริจาคเลือดได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53)  
 
คําสําคัญ: ธนาคารเลือด  เว็บแอปพลิเคชัน 
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a prototype of web application for providing 
blood bank information services with a geographical map and 2) study the efficiency of the proposed 
system. Data used in the experiment are medical blood donor Information, blood donation calendar 
event information and information about opening blood donations. Research instruments are composed 
of experimental tool and data collecting tool. Experimental tool is the prototype of web application for 
providing blood bank information services with a geographical map developed by PHP, JAVA script, HTML5, 
connecting to MySQL database. Data collecting tool is data management system efficiency evaluation 
form. Research methodology can be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system 
design 3) system development 4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected 
experts. The findings from this research are: 1) the prototype of web application for providing blood bank 
information services with a geographical map developed in web application form via the Internet can be 
manage the location information of blood donation locations via google map API, manage blood donation 
information as performed well, 2) the efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by 
five experts is in highest level ( X = 4.61, S.D. = 0.53). 
 
Keywords: blood bank, web application 
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1. บทนํา  
 

การบริจาคโลหิต  มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเข้าใจถูกต้องว่า ความจริงเป็นการบริจาคโลหิตเพียงส่วนหนึ่งของ

จํานวนเลือดสํารอง ท่ีร่างกายมีสํารองไว้เท่านั้น  ไม่ใช่บริจาคส่วนท่ีร่างกายจําเป็นต้องใช้อยู่ ส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปยังมีความ

สงสัย และมีความกลัวกันอยู่ ปัญหาท่ีผู้อยู่ในวงการธนาคารเลือดได้ยินได้ฟังเป็นประจํา และควรให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการ

บริจาคโลหิตเพ่ือความเข้าใจถูกต้องของประชาชน ปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของ

ธนาคารเลือดยังมีไม่มาก และยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เท่าที่ควร (โรงพยาบาลหัวหิน, 2550)  
จากปัญหาดังกล่าว พบว่าในปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือดยัง

มีไม่มาก และยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เท่าท่ีควร ผู้พัฒนาได้คิดค้นแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความ

สะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากย่ิงข้ึน (สถาบันพยาธิวิทยา 
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, 2548) 

แนวทางวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการให้บริการของธนาคารเลือดในโรงพยาบาล พัฒนาแอป

พลิเคชันการให้บริการของธนาคารเลือดในโรงพยาบาลและศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันการให้บริการของ

ธนาคารเลือด ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากย่ิงข้ึน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

สายทอง วงศ์คํา (2550) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริจาคเลือดของผู้ ท่ีมาบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลหัวหิน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการบริจาคเลือดของผู้ท่ีมาบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาบริจาคเลือดท่ีธนาคาร

เลือด โรงพยาบาลหัวหิน จํานวน 357 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เหตุผลสําคัญในตัดสินใจบริจาคเลือด คือ 
เพ่ือต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ต้องการทําบุญ โดยท่ีผู้บริจาคจะมาบริจาคในเวลาท่ีตนเองสะดวก และส่วนใหญ่จะมาบริจาคทุก 3 
เดือน สําหรับแรงจูงใจท่ีทําให้อยากบริจาคเลือดมากท่ีสุด คือ ต้องการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ผู้
บริจาคส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริจาคเลือดและมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในระดับสูง มีความเชื่อถือ ม่ันใจ และ
ไว้วางใจในคุณภาพการรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาล  

สุดชัย สิทธิธีรรัตน์ และคณะ (2557). วิจัยครั้งนี้เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษ 2) เพ่ือศึกษาถึง

ปัญหา และอุปสรรคต่างท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริม

การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษของผู้บริจาคโลหิต ซ่ึงผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้แทนองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การวิจัยนี้เป็นวิจัย เชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา โดย
ใช้วิธีวิจัยแบบเจาะลึกกับผู้แทนองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ซ่ึงผู้วิจัยได้ผล
สรุปว่า การจัดหาโลหิตนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต้องสรุปความต้องการเลือดจากโรงพยาบาล หลังจากนั้น

เจ้าหน้าท่ีจะจัดหาโลหิต ซ่ึงพบปัญหามาก  
ทรงฤทธ์ิ เลิศไพศาลกุล และคณะ (2558) กล่าวว่าการพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ ปัญหาการขาด

แคลนโลหิตของประเทศไทยพบได้บ่อยคร้ังท้ังในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ซ่ึงจังหวัดนครสวรรค์ก็ประสบปัญหา

ดังกล่าวเช่นเดียวกัน สาเหตุหลัก เนื่องจากประชาชนยังมีการบริจาคโลหิตจํานวนน้อยและความไม่สมํ่าเสมอของการจัดหา

โลหิตในแต่ละเดือน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว วัสดุและวิธี
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การศึกษาข้อมูลการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ จากฐานข้อมูลการส่งตรวจโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ผลการศึกษา การพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ใช้ 3 กลยุทธ์ 
คือ การบริหารจัดการหน่วยเคลื่อนท่ีร่วมกับการใช้นโยบายเชิงรุก และประเมินผลของการปฏิบัติงาน จากข้อมูลระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2555 พบว่าจังหวัดนครสวรรค์จัดหาโลหิตได้ 22,000-24,000 ยูนิตต่อปี หรือร้อยละ 2.0-2.2 ของจํานวน

ประชากร เป็นโลหิตท่ีบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (ร้อยละ 80-85) และโลหิตทดแทน (ร้อยละ 15-20) ซ่ึงภายหลังการ

พัฒนาการจัดหาโลหิตพบว่า ปี พ.ศ. 2556 มีผู้บริจาคโลหิตจํานวน 30,543 ยูนิต  
 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเก็บ

รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการบริจาคโลหิต ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติการบริจาคเลือด

ของผู้ใช้บริการ และ ลดการสูญหายของเอกสาร โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ทําหน้าท่ีจัดการข้อมูลเก่ียวกับ

การรับบริจาคโลหิต เช่น สถานท่ีรับบริจาคโลหิต ปฏิทินรับบริจาคโลหิตนอกสถานท่ี และข้อมูลเก่ียวกับผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น 
และผู้ใช้ สามารถรับบริการเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตท่ีแสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ซ่ึงให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด คือ ข้อมูลระบุตําแหน่งของ

สถานท่ีบริจาคเลือดผ่าน google map API และจัดการปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคเลือด 
ประวัติการบริจาคเลือด และดูปฏทิินกิจกรรมการบริจาคเลือด 

 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูล

ธนาคารเลือด ท่ีพัฒนาด้วย Sublime Text3, ภาษา PHP, HTML5, ฐานข้อมูล SQL, Apache web server เคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการ

พัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การดําเนินงานจริงในการใช้บริการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด พบว่า 
ปัญหาท่ีผู้ใช้บริการบริจาคเลือดส่วนใหญ่พบ คือ การสืบค้นข้อมูลสถานท่ีบริจาคเลือด ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด 
ปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และข้อมูลประวัติการบริจาคเลือด เป็นต้น 
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2) ออกแบบระบบ

เม่ือนําผลการวิเคราะห์ปัญหามาออกแบบระบบ สามารถออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล โดยมีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram ออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 12 ตาราง โดยเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลปฏิทินการรับบริจาคโลหิต และข้อมูลตําแหน่งสถานท่ีรับบริจาคโลหิตนอกสถานท่ี เป็นต้น 
ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ E-R Diagram 

3) พัฒนาระบบ

ผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้เคร่ืองมมือ Sublime Text 3 เนื่องจากสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานและ

ฐานข้อมูล MySQL เพ่ือทําการประมวลผลอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ จะไม่ทําให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากมีคําสั่งในการเพิ่ม 
ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล และพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ google map API เพ่ือแสดงผลข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยการ
พัฒนาระบบคํานึงถึงการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานง่ายและสะดวก ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อน สามารถ
จัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4) ทดสอบระบบ

แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบแต่ละส่วน เป็นขั้นตอนแรกของการทดสอบระบบ โดยจะเป็น

การทดสอบหน้าเว็บย่อย และลิงค์หน้าต่าง ๆ ว่าสามารถทํางานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยในข้ันตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้

ทดสอบ และการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด ท่ีอาจมีได้ก่อนจะนําไปให้ผู้ใช้ทดสอบกับข้อมูลจริง เม่ือมีข้อผิดพลาด

เกิดข้ึน จึงสามารถแก้ไขได้ทันที และทดสอบระบบอีกคร้ัง 
5) ประเมินผล

ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์และพยาบาล จํานวน 2 คน 
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5. ผลการศึกษา

5.1 ผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ดังภาพท่ี 3 

       (ก)       (ข) 

(ค) 

      (ง)       (จ) 

ภาพท่ี 3 ผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

จากภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ประกอบด้วย (ก) 
ส่วนหน้าหลักในการให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลการบริจาคเลือด (ข) ส่วนการบริหารจัดการข้อมูล ทําให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลต่าง ๆ (ค) ส่วนแสดงพิกัดตําแหน่งสถานท่ีรับบริจาคเลือด (ง) ส่วนปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และ (จ) ส่วนปฏิทิน

กิจกรรมการบริจาคเลือด 

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.60 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.60 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.40 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.60 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.60 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.60 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.60 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.60 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.60 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.40 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
14. ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.80 0.45 

สรุป 4.61 0.53 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคาร

เลือด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53)  
 
6. สรุปผลการศึกษา 

 

การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ รองรับการทํางานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม 

คือ ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ โรงพยาบาล กรุ๊ปเลือด การบริจาคเลือด สถานท่ีบริจาคเลือด 
การบริจาคเลือดนอกสถานท่ี กิจกรรมการบริจาคเลือด พิกัดตําแหน่งแผนท่ี และผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของ

ตนเอง ประวัติการบริจาคเลือด กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมการบรจิาคเลือด 
6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53) โดยมีประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับ

แผนท่ีภูมิศาสตร์ และประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ และประสิทธิภาพการ

ยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสามารถใช้งานแผนท่ีภูมิศาสตร์ผ่านบริการของ 
Google API ซ่ึงใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถกําหนดตําแหน่งของ
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สถานท่ีรับบริจาคโลหิตได้อย่างแม่นยํา ทําให้สามารถใช้องค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานท่ีมีการใช้ข้อมูลตําแหน่ง

พิกัดบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา ซ่ึงนําแผนท่ีภูมิศาสตร์ไป

ใช้ร่วมกับการนําเสนอด้านโรคระบาด เป็นต้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาได้สะดวกและง่าย 
เช่น Adobe Dreamweaver หรือ Microsoft Visual Studio C# และควรทดลองพัฒนาร่วมกับแผนท่ีท่ีให้บริการแบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบกับแผนท่ีของ google map API 
8.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย สามารถนําแนวทางการวิจัยไปใช้ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้านอ่ืน ๆ บนแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ และทําการทดลองกับผู้ใช้จริงเพ่ือวัดความพึงพอใจจากการใช้งานต่อไป 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทํา

ให้โครงงานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากการ

พัฒนาระบบในครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึง
เป็นการสานต่อและพัฒนาระบบให้ดย่ิีงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
A Comparison of the Efficiency of the Classification of Autism Disease Using 

Data Mining Technique 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกกลุ่มข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการจําแนก

ข้อมูลโรคออทิสติก ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาคัดเลือกเทคนิคสําหรับใช้ในการวิจัยนี้ท้ังหมด 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจําแนกข้อมูล
ท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีให้ค่าความแม่นยํามากท่ีสุด ซ่ึงให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด คือ 
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยให้ค่าความแม่นยําอยู่ท่ี 99.65 % 

 
คําสําคัญ: การจําแนกข้อมูล  ต้นไม้ตัดสินใจ  เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด  โครงข่ายประสาทเทียม  
 

Abstract 
 

This research presents the results of comparing the efficiency of the classification of autism disease. 
By comparing the efficiency of data classification of 3 techniques, namely, the Decision Tree technique, 
K-NN technique and Artificial neural network by using information about the autism disease. The results 
showed that techniques used in the classification of autism disease with the highest efficiency is Artificial 
neural network with 99.65 % accuracy which is an acceptable rating level. 
 
Keywords: data classification, decision tree, k-NN, artificial neural network 
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1. บทนํา 
 
กลุ่มอาการของโรคออทิสติกจัดเป็นความผิดปกติของพัฒนาการรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ

สื่อสาร ความสนใจ และพฤติกรรม ในกลุ่มเด็กท่ีเป็นโรคออทิสติก อาการต่าง ๆ มักจะเริ่มเกิดข้ึนก่อนท่ีเด็กจะมีอายุครบสามปี 
แต่ยังมีบางกรณีท่ีอาจมีการวินิจฉัยว่าเด็กเป็นโรคออทิสติก ภายหลังจากเด็กคนนี้อายุเกินสามปีไปแล้วก็ตาม 

อาการและอาการแสดง สําหรับคนท่ีเป็นโรคออทิสติกมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการ
สื่อสารกับผู้อ่ืน ในช่วงเป็นเด็กทารกจะพบว่าเด็กบางคนท่ีมีอาการของโรคออทิสติก ไม่เคยทําเสียงอ้อแอ้ หรือ ฝึกทําเสียง

เหมือนกับเด็กทารกคนอ่ืน เม่ือโตเข้าสู่ช่วงวัยเด็กก็จะมีปัญหาในเร่ืองปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่ใช้คําพูด หรือ เรื่องภาษากายในการตอบโต้

กับคนอ่ืน ๆ เช่น เด็กท่ีเป็นโรคออทิสติกมักมีปัญหาเรื่องการสบตา การแสดงอาการออกทางสีหน้า ภาษากาย และท่าทางท่ีผิด

แปลกจากเด็กท่ัวไป เด็กเหล่านี้มักไม่สบตา หรือสบตาเป็นระยะสั้น ๆ และมักเพิกเฉยกับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม เด็กท่ีมี

อาการเป็นโรคออทิสติก อาจไม่มีการรับรู้ถึงตัวตนเด็กรอบข้าง และมักไม่สนใจเด็กคนอ่ืนบ่อยคร้ังท่ีเด็กเหล่านี้มักจะเข้าหาเด็กท่ี

มีอายุมากกว่า หรือ อายุน้อยกว่าตนเอง มากกว่าท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยเท่า ๆ กัน  
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเห็นถึงความสําคัญของการจําแนกกลุ่มเด็กท่ีมีอาการของโรคออทิสติก เพ่ือสําหรับเป็นแนวทาง

ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคออทิสติก โดยในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบเทคนิคการจําแนกกลุ่มข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการจําแนกข้อมูลของโรคออทิสติก โดยทําการศึกษากับ 3 เทคนิค 
ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด เพ่ือหาเทคนิคท่ีดีท่ีสุด สําหรับใช้ใน

การจําแนกกลุ่มอาการของโรคออทิสติก และนําเสนอเทคนิคท่ีดีท่ีสุดสําหรับการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจําแนกข้อมูลสําหรับโรคออทิสติก ท้ังหมด  3 วิธี ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ 
เครือข่ายประสาทเทียม และ เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด  

 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (Decision Tree) 
เทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (เดช ธรรมศิริ, 2554) เป็นเทคนิคท่ีได้ผลลัพธ์เป็นแบบจําลองการพยากรณ์ของข้อมูลใน

รูปแบบของต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งประเภท (Classification) มี
การทํางานเป็นแบบการเรียนรู้โดยมีผู้สอน (Supervised Learning) ซ่ึงเป็นเทคนิคของการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
อย่างหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้งานกันเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 

  

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) 
โครงข่ายประสาทเทียม (วิทยา พรพัชรพงศ์, 2562) เป็นเทคนิคทางเหมืองข้อมูลท่ีให้คอมพิวเตอร์จําลองตัวเองให้

ทํางานเลียนแบบการทํางานของเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์ ท่ีสามารถฝึกฝน เรียนรู้ ตลอดถึงการนําความรู้หรือทักษะไป

ประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีการทํางานในรูปแบบของการประมวลผลพร้อม ๆ กันเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเทคนิคนี้เป็นวิทยาการ

แขนงหนึ่งทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
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 ในนิวรอล (Neurons) จะประกอบด้วยข้อมูลเข้า (Inputs) และข้อมูลออก (Outputs) แต่ละข้อมูลเข้าจะมีการจําลอง
ค่าน้ําหนัก (Weight) ในนิวรอลมีค่าเทรสโฮลด์ (Threshold) ซ่ึงเป็นตัวกําหนดค่าน้ําหนักรวมของข้อมูลเข้า ว่าต้องมีค่ามาก
เท่าไหร่ถึงจะสามารถส่งข้อมูลออกไปยังนิวรอลอ่ืนได้ 
เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสดุ 
 

 เทคนิคเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor: KNN) 
เทคนิคเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด (นพมาศ ปักเข็มและคณะ, 2560) เป็นเทคนิคท่ีใช้สําหรับการจัดกลุ่มของข้อมูลโดย

คํานวณจากระยะห่างของแต่คุณลักษณะในข้อมูล (Data) ซ่ึงวิธีนี้จะเหมาะสมกับข้อมูลท่ีเป็นเชิงตัวเลข การจัดข้อมูลท่ีอยู่ใกล้กัน

ให้เป็นกลุ่มเดียวกันจะตรวจสอบจากเงื่อนไขของข้อมูลจะตรวจสอบจากจํานวน K ท่ีกําหนดไว้ แต่เทคนิคนี้จะใช้ระยะเวลาใน

การประมวลผลท่ีนาน ถ้าข้อมูลมีปริมาณมากอาจเกิดปัญหาในการคํานวณและใช้ปริมาณทรัพยาการในการประมวลผลสูงมาก 
เนื่องจากจะใช้เวลาสําหรับการประมวลผลเพ่ิมข้ึนตามจํานวนข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 

 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สุรวัชร ศรีเปารยะ และสายชล สินสมบูรณ์ทอง (2560) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจําแนกกลุ่ม

การเป็นโรคไตเร้ือรัง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ผลการวิจัยพบว่า วิธีต้นไม้ตัดสินใจมีประสิทธิภาพใน

การจําแนกของโรคไตเรื้อรังมากท่ีสุดดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกวิธีต้นไม้ตัดสินใจสําหรับการจําแนกกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

โรงพยาบาลอพอลโล ประเทศอินเดีย เพราะว่ามีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูงท่ีสุดและความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุดผล การสรุปดังกล่าวใกล้เคียงกับในช่วงท่ีผ่านมาท่ีมีผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจําแนกกลุ่มด้วยข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้

สรุปว่าวิธีต้นไม้ตัดสินใจเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการจําแนกกลุ่ม และจากผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าวิธีต้นไม้

ตัดสินใจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถนําผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจําลองของกฎต้นไม้ตัดสินใจเพ่ือใช้ในการทํานาย เป็นแนวทางใน

การสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคไตเร้ือรัง เพ่ือให้ได้ผลการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว และแม่นยํามากขึ้น 
จะทําให้กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังลดน้อยลง 

สุรชัย จันทร์จรัส และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีการนิวโรฟัซซี ผลการวิจัยพบว่า 
การนําข้อมูลการซ้ือขายในอดีตมาพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการโครงข่ายประสาท

เทียมแบบฟัซซี นั้นไม่สามารถท่ีจะพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนั้นการทํากําไรส่วนเกินจึงไม่สามารถทําได้ในระยะ

ยาว กล่าวได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับท่ีหนึ่ง (Weak Form Efficiency) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีสนับสนุนว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ สนใจในเรื่องของจํานวนข้อมูลและระยะเวลาในการพยากรณ์ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ จึง
ไม่มีการทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการพยากรณ์แบบอ่ืน ว่ามีวิธีการใดให้ค่าความแม่นยําในการพยากรณ์มากกว่ากัน อีกท้ัง

ข้อมูลท่ีใช้สําหรับการศึกษา ในคร้ังนี้อยู่ในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซ่ึงส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ตกลง 
สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2560) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายผลภาวะการติดเกมของเด็ก

และวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจําแนกกลุ่มพบว่าวิธีต้นไม้ตัดสินใจมี

ค่าความถูกต้อง ค่าความระลึก ค่าความถ่วงดุลมากท่ีสุด และค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย น้อยท่ีสุดคือ 92.1739%, 
0.976, 0.948 และ 0.0638 ตามลําดับ ส่วนวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าความระลึกมากท่ีสุดและค่าความคลาดเคลื่อน

สัมบูรณ์เฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 0.976 และ 0.0870 ตามลําดับ และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม มีค่าความระลึกมากท่ีสุด

คือ 0.976 เนื่องจากวิธีต้นไม้ตัดสินใจมีประสิทธิภาพในการทํานายผลดีท่ีสุด 4 ใน 5 ค่า ดังน้ันวิธีต้นไม้ตัดสินใจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
จิราภา โสมชัย และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง การจําแนกการมีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงด้วยเคร่ืองจักร

การเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาการจําแนกประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงสามารถใช้
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เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพเชิงรุกให้กับหน่วยงานทีมสหวิชาชีพใช้ข้อมูลกลุ่มผู้มีความเสี่ยง เพ่ือจัดโปรแกรมการ

ปรับพฤติกรรม ดูแลคนไข้แต่ละประเภทกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเฝ้าระวังภาวะความเส่ียงของโรคความดันโลหิต

สูง  ท่ีจะเกิดขึ้นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มและตรงเป้าหมาย จากผลการศึกษาพบว่าข้ันตอนวิธีELM มี
ความสามารถในการจําแนกกลุ่มประชากร  ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคความดันโลหิตสูง ได้ดีกว่าข้ันตอนวิธีดั้งเดิม คือ MLP-BP 
และ MLP-LM เม่ือเปรียบเทียบกันท้ังในด้านเวลา และความถูกต้องในการ  แก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาน้ีก็ยัง

พบประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น  ปัญหาการจําแนกกลุ่มเนื่องจากลักษณะของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบ    ไม่สมดุล 
(Imbalanced data sets) ซ่ึงควรจะได้มีการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต อีกท้ังในปัจจุบัน    ขั้นตอนวิธี ELM ก็ยังได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพไปมากกว่าข้ันตอนวิธี ELM ขั้นพ้ืนฐาน  จากนักวิจัยหลายคน ดังนั้นในการศึกษาการ

ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี ELM ใหม่ ๆ ในอนาคต อาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาได้เพ่ิมมากข้ึน 
สุระสิทธ์ิ ทรงม้า (2558) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ รุ่นท่ี 

3 ท่ีใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการใช้เทคนิคแบ่งข้อมูลด้วยขนาดความกว้าง

เท่ากันและจําแนกข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจรุ่นท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยมีอัตราการจําแนกข้อมูลถูกต้อง เท่ากับ 
92.30% มีอัตราการจําแนกข้อมูลผิดพลาด เท่ากับ 4.89% และสามารถจําแนกข้อมูลท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ เท่ากับ 
2.81% ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการแบ่งข้อมูลชนิดแบบไม่มีผู้สอนแต่ละชนิดส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจําแนก
ข้อมูลของต้นไม้ตัดสินใจ รุ่นท่ี 3 และพบว่าการใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ รุ่นท่ี 3 สามารถช่วย
กรองข้อมูลท่ีไม่อยู่ในกฎท่ีสร้างข้ึนได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีแตกต่างกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ รุ่นท่ี C4.5 ฉะนั้นวิธีท่ีนําเสนอหากเลือก

นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมจะเกดิประโยชน์อย่างมาก 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 

4.1 ข้อมูลสําหรับใช้ในการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลเด็กท่ีเป็นโรคออทิสติกและไม่เป็นโรคออทิสติก โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาจาก เว็บไซต์ 
Autism Screening Adult Data Set จากนั้นนําข้อมูลมาทําความสะอาดโดยตัดข้อมูลท่ีมีค่าขาดหาย (Missing Values) ออก 

 

4.2 การดําเนินการทดลอง 
1) นําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมไว้ในข้ันตอนท่ี 4.1 มาทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลโรคออทิสติกด้วย

เทคนิคการจําแนกข้อมูล จํานวน 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียงท่ีสุด 
2) นําผลลัพธ์จากการจําแนกกลุ่มท่ีได้จากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของการจําแนกกลุ่มโรคออทิสติก 
3) นําเทคนิคการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไปพัฒนาระบบการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรค

ออทิสติกต่อไป 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติก จํานวน 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค

ต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค    
วิธีวัดประสิทธิภาพ ค่าความแม่นยํา 

ต้นไม้ตัดสินใจ 93.15 % 
โครงข่ายประสาทเทียม 99.65 % 
เพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด 96.23 % 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติก 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้

ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้
ค่าความแม่นยํามากท่ีสุด คือ 99.65% รองลงมาเป็น เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด ให้ค่าความแม่นยํา คือ 96.23% และ
สุดท้าย เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความแม่นยํา คือ 93.15% 
 
6. สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิธีการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกด้วยเทคนิคการจําแนกกลุ่ม

ข้อมูลจํานวน 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีสุด 
ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท้ัง 3 เทคนิค เทคนิคท่ีให้ค่าความแม่นยํามากท่ีสุด จะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ดังนั้นเทคนิคท่ีให้ค่า

ความแม่นยําสูงท่ีสุด คือ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความแม่นยําอยู่ท่ี 99.65 % 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเทคนิคการจําแนกกลุ่มข้อมูลมีหลากหลายเทคนิคแต่ 3 เทคนิค ท่ีเลือกมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ใช่

วิธีการท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น ควรทดลองใช้วิธีการอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ได้ถูกนํามาทําการเปรียบเทียบทําการจําแนกกลุ่มข้อมูลได้ หากนําทุก

วิธีการมาทําการเปรียบเทียบกันหมด อาจจะได้วิธีการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกท่ีดีท่ีสุดจริง ๆ 
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7. เอกสารอ้างอิง 
 

จิราภา โสมชัย, สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา, คํารณ สุนัติ, และนิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร. การจําแนกการมีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความ

ดันโลหิตสูงด้วยเคร่ืองจักรการเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม. วารสารวิศวกรรมสาร. ปีท่ี 27. ฉบับท่ี 89. (2557): 89-100. 
เดช ธรรมศิริ และพยุง มีสัจ. การจําแนกข้อมูลด้วยวิธีแบบร่วมกันตัดสินใจจากพ้ืนฐานของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิค

โครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  ร่วมกับการเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสมด้วยข้ันตอนวิธี

เชิงพันธุกรรม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีท่ี 21. ฉบับท่ี 2. (2554): 293-303. 
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วิทยา พรพัชรพงศ์. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN). [ออนไลน์] ค้นเม่ือ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมด้วยเทคนิคการทําให้เรียบ
แบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น  

A Comparison of the Forecasting Technique Efficiency for Aromatic Rice Price 
Using Adaptive-Response-Rate Single Exponential Smoothing and Linear 

Regression technique 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมกับการพยากรณ์ราคา

ข้าวหอมเฉลี่ยต่อปี โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษา 2 วิธี ได้แก่ การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ 
(Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และการ วิ เคราะ ห์ถดถอย เชิ ง เส้ น  (Linear 
Regression) และใช้ข้อมูลราคาข้าวหอมในการทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ราคาข้าวหอมเฉลี่ย
ต่อปี และนําเสนอเทคนิคท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ราคาข้าวหอม  

ผลการวิจัยพบว่า การทําให้ค่า Mad น้อยท่ีสุดจะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression) 

 
คาํสําคัญ: การพยากรณ์  การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
 

Abstract 
 

The objective of the research is to compare the forecasting technique efficiency for aromatic rice 
price using Adaptive-response-rate single exponential smoothing and Linear Regression technique. 

The result has shown that the best efficiency technique for aromatic rice forecasting is Linear 
Regression technique with lowest of Mean Absolute Deviation (MAD). 

 
Keywords: forecasting, adaptive-response-rate single exponential smoothing, linear regression 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 327



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

346 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา 
  

 ปัจจุบันการเพาะปลูกข้าวเกิดข้ึนในท่ัวทุกภาคในพ้ืนท่ีประเทศไทย โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเพาะปลูก

ข้าวมากที่สุดในประเทศ คิดเป็น 45% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศ รองลงมาคือ พ้ืนท่ีแทบภาคเหนือและภาคกลาง ท่ีมีการ

เพาะปลูกเท่า ๆ กัน คิดเป็น 25% ของพื้นท่ีปลูกท่ัวประเทศ ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวท่ีสําคัญ มีผลผลิต
ออกตลาดโลกมากท่ีสุด และยังเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยพันธ์ุข้าวท่ีสําคัญด้วย 

  ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการเพาะปลูกข้าวคือ “ปุ๋ย” ในการเพาะปลูกข้าวนั้น มักพบว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ทําให้ข้าวมี

ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีผลกระทบทําให้ดินเสื่อมคุณภาพ ซ่ึงมักเป็นผลเสียท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว ต่างจากปุ๋ย

อินทรีย์ท่ีช่วยบํารุงดินในระยะยาว มักให้ผลผลิตท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่าปุ๋ยเคมี โดยจากกระแสการรักษาสุขภาพในปัจจุบัน ทํา

ให้พืชท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการบริโภคข้าวกล้องท่ีมี

คุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวขาว เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการส่วนใหญ่ยังถูกสะสมไว้ในส่วนของรําข้าวท่ีการผลิตข้าวขาวมัก

ถูกขัดสีจนส่วนของรําข้าวสูญหายไป นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีพบว่า รําข้าวท่ีได้จากการข้าวอินทรีย์และข้าวเคมีนั้น มีฤทธ์ิช่วย

ในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย กล่าวคือ ในรําข้าวอินทรีย์มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าในรําข้าวเคมี  ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าระบบ

การเพาะปลูกข้าวส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต 
ดังน้ันงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการพยากรณ์ราคา

ข้าวหอมเฉลี่ยต่อปีโดยทําการศึกษากับ 2 วิธี ได้แก่ การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-
response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) รวมไป
ถึงการวิเคราะห์เพ่ือหาเทคนิคท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ราคาข้าวหอมเฉล่ียต่อปี และนําเสนอเป็นแนวทางในการพยากรณ์

ราคาข้าวหอมสาํหรับเกษตรเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาข้าวในแต่ละช่วงของปี สําหรับการวางแผนการผลิตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  

 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูล ระหว่างเทคนิคการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้น

เดียวซ่ึงปรับได้และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น  
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) (สุทิน ชนะบุญ,2560) การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นเชิงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อิสระ 1 ตัว กับ ตัวแปรตาม 1 ตัว คล้ายกับการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ ต่างกันท่ีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ไม่ได้ระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ส่วนการวิเคราะห์
การถดถอย เชิงเส้นเชิงเส้นเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นต้นเหตุ (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรท่ีเป็นผล (ตัว
แปรตาม) ซ่ึงนอกจากจะทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังสองแล้ว ยังสามารถนําค่าของตัวแปรต้นเหตุไปทํานายหรือ

พยากรณ์ตัวแปรท่ีเป็นผลได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้ดังน้ี  

สมการในรูปของประชากร Y =  + X +   
สมการในรูปของตัวอย่าง y = a + bx + e  

สมการพยากรณ์ ŷ = a + bx  
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สัญลักษณ์ท่ีใช้มีความหมายดังนี้  
Y คือ ค่าของตัวแปรตาม  
X คือ ค่าของตัวแปร  

 คือ ค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย โดยท่ี  หรือ a จะเป็นจุดตัด (Intercept) แกน y ของ สมการ  

 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ X โดยท่ีค่า  หรือ b จะแสดง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า x ต่อค่า y ดังน้ี คือ ถ้าค่า x เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้ค่า y เปลี่ยนไป b หน่วย  

 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) ระหว่างค่า Y และค่า y hat  
3.1.2 วิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งชั้นซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response rate single exponential 

smoothing, ARRSES) (D. W. Trigg and A. G. Leach, 1967) การพยากรณ์วิธีนี้ มีข้อดีกว่าวิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์

โปเนนเชียลชั้นเดียว ตรงท่ีว่า “ไม่ต้องกําหนดค่าเฉพาะเจาะจงของ   การเปลี่ยนหาค่า   เป็นไปตามลักษณะความคลาด

เคลื่อนท่ีเกิดข้ึน ทําให้ค่าพยากรณ์ปรับค่าไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง” ดังน้ี 
ค่าพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า ท่ีพยากรณ์ ณ เวลา t  คือ 
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3.1.3 การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์  

 ในการพยากรณ์ข้อมูลทุกครั้ง (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560) จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนทุกครั้ง ความถูกต้อง
ของค่าพยากรณ์จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Error) ซ่ึงเป็นผลต่างของค่าจริงกับค่า

พยากรณ์ ดังนั้น ในการวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์สามารถทําได้โดยการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ซ่ึง
ในท่ีนี้ได้นําเสนอ 4 วิธีการดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error, MSE) คือ 
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 2) ค่าเฉลี่ยของรากท่ีสองของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน  (Root Mean Square Error, RMSE) หรือ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE) คือ 

   SERMSE    MSE  
  3) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute deviation, MAD) คือ  
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  4) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error, MAPE) คือ 
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3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อาวีกร ปกป้อง และศานิต เก้าเอ้ียน (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว

เมล็ดพันธ์ุกับข้าวเปลือก ในเขตอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของการ
ปลูกข้าวเปลือกนั้นได้ผลผลิตน้อยกว่าการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ 210.97 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนท้ังหมดในการผลิตข้าวเปลือกสูงกว่า

ต้นทุนท้ังหมดในการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์ุ 279.58 บาท และต้นทุนผันแปรของการผลิตข้าวเปลือกสูงกว่าต้นทุนผันแปรในการ

ผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ 334.78 บาท ส่วนต้นทุนท่ีเป็นเงินสดท้ังหมดของการผลิตข้าวเปลือกนั้นสูงกว่าต้นทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด

ของการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์ุ 385.36 บาท แสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวเปลือกจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการปลูกข้าวเมล็ด

พันธ์ุ เนื่องจากผลผลิตท่ีต่ํากว่าต้นทุนท้ังหมด ต้นทุนผันแปรและต้นทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมดยังสูงกว่าการผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์อีก

ด้วย 
 พิชัย สุรพรไพบูลย์ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง การทดสอบผลผลิตพันธ์ุข้าวไร่ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการ

หลวงแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า พันธ์ุข้าวไร่ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธ์ุลีซอซ่ึงเป็น

พันธ์ุเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เม่ือปลูกในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม มีเพียงพันธ์ุ

ข้าวเกษตร พันธ์ุข้าวแม่แจ่ และพันธ์ุข้าวดําน้ําพันเท่านั้น ท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตตํ่ากว่าพันธ์ุลีซออย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p < 0.05) โดยท้ัง 3 พันธุ์ให้ผลผลิต 408.00, 390.00 และ 352.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ในขณะท่ีพันธุ์ลีซอซ่ึงเป็น

พันธ์ุเปรียบเทียบให้ผลผลิต 584.00 กิโลกรัมต่อไร่ และในกลุ่มพันธ์ุข้าวไร่ท่ีให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธ์ุลีซอนี้ พันธ์ุท่ีมี

ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงเม่ือเปรียเทียบกับพันธ์ุข้าวเกษตร พันธ์ุข้าวแม่แจ่ และพันธ์ุข้าวดําน้ําพัน คือ พันธ์ุลีซอและพันธ์ุ

ข้าวตรัย (p < 0.05) ซ่ึงท้ัง 2 พันธ์ุให้ผลผลิต 584 กิโลกรัมต่อไร่ 
 อภิวัฒน์ อินทร์นก และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ105ท่ี
ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ผลการวิจัยพบว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกโดยการใช้ปุ๋ยเคมีมีคุณภาพผลผลิตด้าน

น้ําหนัก 100 เมล็ด ดีกว่าข้าวท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณอะมิโลสและปริมาณ

โปรตีนมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จึงทําให้ข้าวมีความแข็งเพ่ิมข้ึนในทางตรงกันข้าม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 มีปริมาณอะมิโลสตํ่าลงและมีปริมาณแป้งเพ่ิมข้ึน จึงทําให้ข้าวมีความนุ่มเหนียว ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการ

ยอมรับในการบริโภคทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคท่ัวไปพบว่าข้าวท่ีได้รับปุ๋ยอินทรีย์มีลักษณะนุ่มเหนียวมากกว่าข้าวท่ีได้รับ

ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยท้ังสองประเภทนี้ไม่มีผลทําให้เกิดความแตกต่างด้านคุณภาพทางกายภาพคุณภาพการหุงต้ม ปริมาณ

ธาตุอาหารในเมล็ด รวมท้ังคุณภาพทางเคมีบางประการ ได้แก่ ปริมาณไขมันและปริมาณสารความหอม (2-AP) 
 พงษ์ศักด์ิ มานสุริวงศ์ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง การทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดของข้าว

เหนียวดําพันธุ์พ้ืนเมืองท่ีปลูกในท่ีดอนของ อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ข้าวเหนียวดําพันธุ์พ้ืนเมือง 
พันธ์ุเปลือกดํา และพันธ์ุเปลือกขาวสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ได้ในสภาพพ้ืนท่ีดอนของภาคใต้ โดยให้ผลผลิต

มากกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ ให้คุณภาพเมล็ดดีการเก็บเก่ียวดีและสามารถนําไปใช้ขยายพันธ์ุ เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้

มีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึน โดยการปลูกแซมกับพืชเศรษฐกิจในท้องถ่ิน อาทิเช่น ยางพาราและปาล์มน้ํามัน หรืออาจจะปลูกเป็น

รายได้เสริมอีกทางหนึ่งของเกษตรกรที่สนใจทําการปลูกข้าว และเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชท้องถ่ิน

ต่อไป 
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 ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ (2560) ศึกษาเรื่อง วิธีการการพยากรณ์ความต้องการปุ๋ยเคมี กรณีศึกษา สหกรณ์

การเกษตรชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า รหัสปุ๋ยเคมี CF201 CF229 และCF204 เหมาะกับพยากรณ์ด้วย

วิธีการแยกส่วนรูปแบบการคูณและข้อมูลนําเข้าเป็นข้อมูลรายไตรมาส เพราะทําให้ค่าเฉล่ียร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ท่ี

น้อยท่ีสุดเท่ากับ 11.39 11.40 และ 4.77 ตามลําดับ ส่วนรหัสปุ๋ยเคมี CF202 เหมาะกับพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์ด้วย

วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล แบบโฮลต์-วินเทอร์ ท่ีมีอิทธิพลฤดูกาลแบบคูณและข้อมูลนําเข้าเป็นข้อมูลรายเดือน เพราะ

ทําให้ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 10.27 โดยมีค่า  เท่ากับ 0.775 ค่า β เท่ากับ 0.269 

และค่า  เท่ากับ 0.753 เม่ือนําวิธีการพยากรณ์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังของรหัสปุ๋ยเคมี 
CF201 CF202 CF229 และ CF204 พบว่าสามารถลดลงจากวิธีการเดิมร้อยละ 10.48 8.74 14.37 และ 6.43 ตามลําดับ ซ่ึง
คิดเป็นมูลค่าต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังท่ีสามารถลดลงได้ 25,670 บาท 13,954 บาท 9,300 บาท และ 4,354 บาท 
ตามลําดับ 

 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

4.1 ข้อมูลสําหรับใช้ในการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลราคาข้าวหอมที่เฉลี่ยต่อปี โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาจาก เว็บไซต์สมาคมโรงสีข้าวไทย 

จากน้ันนําข้อมูลมาทําความสะอาดโดยกําจัดส่วนท่ีเป็นข้อมูลขาดหาย (Missing Values) จากนั้นจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ

ข้อมูลอนกุรมเชิงเวลา (Timeseries) ท่ีสามารถนําไปใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ 
 

4.2 การดําเนินการทดลอง 
1) นําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมไว้ในข้ันตอนท่ี 4.1 มาทําการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 

จํานวน 2 เทคนิค ได้แก่ 1) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single 
exponential smoothing: ARRSES) 2) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 

2) นําผลลัพธ์จากการพยากรณ์ท่ีได้จากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอม 
3) จากนั้นทําการสรุปผลประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมในรูปแบบรายงานต่อไป 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
  

 ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอม 2 วิธีการ ได้แก่ 1) การทําให้เรียบแบบ

เอกซ์โปเนนเชียลชั้น เดียวซ่ึงป รับได้  (Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) 2) การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 วิธีการ 
วิธีวัดประสิทธิภาพ ARRSES LRA 

SUM 5025.88 1453.43 
RMSE 28.94 15.56 
MAD 837.65 242.24 
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ภาพท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 วิธีการ 
 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมเฉล่ียต่อปี 2 วิธีการ คือ 1) การทําให้

เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing : ARRSES) 2) 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) โดย
ให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 1453.43  ค่า RMSE เท่ากับ 15.56 และ ค่า MAD 242.24  
วิธีการรองลงมา คือ  การทําให้ เรียบแบบเอกซ์โป เนนเชียลชั้น เดียวซ่ึงป รับได้  (Adaptive-response-rate single 
exponential smoothing : ARRSES) โดยให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 5025.88 ค่า 
RMSE เท่ากับ 28.94 และ ค่า MAD 837.65  

 
6. สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
การวิจัยในครั้งนี้ได้ทําการศึกษา ถึงประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมเฉลี่ยต่อปี ด้วยเทคนิคการ

พยากรณ์ 2 วิธี ได้แก่ การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัย
พบว่า จากวิธีการท้ัง 2 วิธี วิธีท่ีให้ค่า Mean Absolute Error (MAD) น้อยท่ีสุดซ่ึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากวิธีการในการพยากรณ์มีหลากหลายวิธี แต่ 2 วิธีการท่ีเลือกมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีท่ีสุด 

อาจจะมีวิธีการพยากรณ์อ่ืนท่ีดีกว่า ดังนั้น หากเกิดการวิจัยในคร้ังถัดไป ควรทดลองใช้วิธีการอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้ถูกนํามาทําการ

เปรียบเทียบ หากมีการนําทุก ๆวิธีการมาทําการเปรียบเทียบ อาจจะค้นพบวิธีการพยากรณ์ราคาข้าวหอมท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกว่างานวิจัยในคร้ังนี้  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์สําหรับข้อมูลราคาน้ํามัน 
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

An Efficiency Comparison of Forecasting Techniques for Oil Price Data  
with Data Mining Techniques 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการพยากรณ์

ราคาน้ํามันโดยทําการศึกษากับ 3 เทคนิค ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี (moving average) การทําให้เรียบแบบเอกซ์
โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหาเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับการพยากรณ์ราคานํ้ามัน  

ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีให้ค่า MAD น้อยท่ีสุดจะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ การหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ีท่ีมี N = 3 
 

คําสําคัญ:  การพยากรณ์ข้อมูล  การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้  การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี                  
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น  

 
Abstract 

 
The objective of the research is to compare the forecasting technique efficiency of oil price data 

compose of three data mining techniques, namely, Adaptive-response-rate single exponential smoothing, 
Moving Average Technique and Linear Regression techniques. 

The result has shown that the best efficiency technique for oil price forecasting Moving Average 
by using N = 3 was the best forecasting technique with lowest of Mean Absolute Deviation (MAD). 

 
Keywords:  forecasting, adaptive-response-rate single exponential smoothing, moving average, linear 

regression 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

334 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 353 

1. บทนํา 
 

ในปัจจุบัน "น้ํามัน" เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์และมีบทบาทต่อการดํารง

ชีวิตประจําวันของทุกคนเป็นอย่างมาก และความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกับราคานํ้ามัน เม่ือใดท่ีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในชีวิตประจําวันและความ

ต้องการใช้เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงข้ึน หากไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการก็จะส่งผลให้

ระดับของราคานํ้ามันสูงขึ้น ในทางกลับกันราคาน้ํามันอาจลดลง เม่ืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับตํ่าเพราะมี

น้ํามันมากกว่าความต้องการของตลาด 
ปัจจุบันพบว่าราคาน้ํามันในตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความแปรผันไม่คงท่ี ส่งผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจ

ในทุกภาคส่วนของประเทศเป็นอย่างมาก โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของราคาจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ในขณะท่ี

ราคาน้ํามันมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ประชาชนท่ีมีค่าครองชีพและรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าราคาน้ํามัน ประชาชนอาจต้อง

ปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตใหม่ เพ่ือจะได้มีรายได้เฉลี่ยท่ีเพียงพอในการใช้ดํารงชีวิต และรัฐบาลได้วางแผนเพ่ือเตรียมการรับมือ

กับปัญหา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสูงข้ึน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพยากรณ์

ราคาน้ํามันเพ่ือเป็นประโยชน์แก่รัฐบาล สําหรับใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ในด้านการบริหาร 
ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการพยากรณ์ราคาน้ํามันโดย

ทําการศึกษากับ 3 เทคนิค ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี (moving average) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้น

เดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น

(Linear Regression) รวมไปถึงการวิเคราะห์ เพ่ือหาเทคนิคท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ราคาน้ํามัน และนําเสนอเทคนิคท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์ราคาน้ํามัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูล ระหว่างเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี การทําให้

เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) (สุทิน ชนะบุญ,2560) การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นเชิงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อิสระ 1 ตัว กับ ตัวแปรตาม 1 ตัว คล้ายกับการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ ต่างกันท่ีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ไม่ได้ระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ส่วนการวิเคราะห์
การถดถอย เชิงเส้นเชิงเส้นเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นต้นเหตุ (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรท่ีเป็นผล (ตัว
แปรตาม) ซ่ึงนอกจากจะทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังสองแล้ว ยังสามารถนําค่าของตัวแปรต้นเหตุไปทํานายหรือ

พยากรณ์ตัวแปรท่ีเป็นผลได้  
3.1.2 วิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งชั้นซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response rate single exponential 

smoothing, ARRSES) (D. W. Trigg and A. G. Leach, 1967) การพยากรณ์วิธีนี้ มีข้อดีกว่าวิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์

โปเนนเชียลชั้นเดียว ตรงท่ีว่า “ไม่ต้องกําหนดค่าเฉพาะเจาะจงของ   การเปลี่ยนหาค่า   เป็นไปตามลักษณะความคลาด

เคลื่อนท่ีเกิดข้ึน ทําให้ค่าพยากรณ์ปรับค่าไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง”  
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 3.1.3 การเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอย่างง่าย (Simple Moving Average) 
การเฉลี่ยเคล่ือนท่ีอย่างง่าย (Simple Moving Average) (ชัชชญา เสริมพงษ์พันธ์, 2560) เป็นอนุกรมค่าเฉลี่ยทาง

คณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าจากการสงัเกตท่ีเพ่ิงผ่านมาชุดหนึ่งและหาค่าเฉลี่ยแล้วจึงใช้ค่าเฉล่ียท่ีได้นี้เป็นค่าพยากรณ์สําหรับใน

ช่วงเวลาถัดไปจํานวนของค่าสังเกตท่ีใช้หาค่าเฉลี่ยนั้นจะถูกกําหนดขึ้นโดยผู้พยากรณ์และจะมีค่าคงที่ตลอดไป โดยย่ิงมีจำนวน
ค่าท่ีสังเกตท่ีใช้ในการพยากรณ์มากขึ้น จะย่ิงทำให้ค่าพยากรณ์มีความราบเรียบมากข้ึน  

 = −1 + −2 + −3 + ⋯ + −  /   

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์สำหรับช่วงเวลา t  

−   = ค่าจริงในช่วงเวลา t-n  

  = จำนวนจุดของข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 
3.1.4 การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์  

 ในการพยากรณ์ข้อมูลทุกครั้ง (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560) จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนทุกครั้ง ความถูกต้อง
ของค่าพยากรณ์จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Error) ซ่ึงเป็นผลต่างของค่าจริงกับค่า

พยากรณ์ ดังนั้น ในการวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์สามารถทําได้โดยการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ซ่ึง
ในท่ีนี้ได้นําเสนอ 4 วิธีการดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error, MSE) คือ 

   MSE   
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 2) ค่าเฉลี่ยของรากท่ีสองของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน  (Root Mean Square Error, RMSE) หรือ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE) คือ 

   SERMSE    MSE  
  3) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute deviation, MAD) คือ  

   MAD   
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  4) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error, MAPE) คือ 

   MAPE    
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3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ชัศมี ชณิชนันช์ และสมพจน์ กรรณนุช (2560) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของราคาน้ํามันตกต่ําต่อเศรษฐกิจและปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการบริโภคน้ํามันของประเทศไทย จากการพยากรณ์ด้วยแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป 
ผลการวิจัยพบว่า การจําลองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปี โดยใช้แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปแบบพยากรณ์ 
เพ่ือศึกษาผลกระทบของราคานํ้ามันซ่ึงทรงตัวในระดับตํ่านับจากในปี พ.ศ.2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 เทียบกับปี พ.ศ.
2555 โดยวิธีเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2 กรณี ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามธรรมชาติ ซ่ึง
เกิดจากการสะสมทุนสุทธิประจําปี กับ (2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากการสะสมทุนสุทธิประจําปี 
บวกกับปัจจัยราคาน้ํามันซ่ึงทรงตัวในระดับตํ่านับจากในปี พ.ศ.2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 เทียบกับปี พ.ศ.2555 ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์น้ํามันเพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตข้ันกลางในการผลิตสินค้า และ
เพ่ือใช้สําหรับการบริโภคข้ันสุดท้าย ได้แก่ การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน การบริโภคของครัวเรือน การบริโภคของรัฐบาล ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์น้ํามันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงเป็น
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องค์ประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจก ท่ีกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงนับว่าเป็นเหตุผลสําหรับการใช้นโยบายชะลออุปสงค์

น้ํามันเพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการบริโภคน้ํามัน อาจจะเกิดจาก
นโยบายส่งเสริมการออม ซ่ึงเปลี่ยนการเติบโตของการบริโภคน้ํามันเป็นการเติบโตของเงินออม ซ่ึงระดมไปให้กิจการลงทุนของ

รัฐเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเกิดผลกระทบวงนอกในการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพการสร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 
วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2556) ศึกษาเร่ือง ตัวแบบพยากรณ์ ราคาขายปลีกน้ํ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า วิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของบราวน์มีความแม่นยํา ใน
การพยากรณ์มากท่ีสุด เนื่องจากให้ค่าพยากรณ์ท่ีมีความแตกต่างกับข้อมูลจริงน้อยท่ีสุด หรือมีค่า MAPE ต่ําท่ีสุด จึงมีความ
เหมาะสมสํา หรับการพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ํา มันแก๊สโซฮอล์ 95 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีตัวแบบ

พยากรณ์เป็น 

 
เม่ือ m แทนจํา นวนวันท่ีต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า โดย มีค่าเร่ิมต้น คือ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์2556 (m = 1)ผล

การศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพยากรณ์ ช่วงเวลาของอนุกรมเวลาท่ีนํามาศึกษา 
และประเภทของน้ํามันท่ีนํา มาพยากรณ์แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ผลการศึกษาที่ได้มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ตัวแบบ

พยากรณ์ท่ีได้นํา เสนอไว้อาจยังไม่เหมาะสมกับการนํา ไปพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ํา มันแก๊สโซฮอล์ 95 ในอนาคตมากนัก 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอาจเกิดจากปัจจัยบางประการท่ีไม่สามารถควบคุมได้ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของราคา

นํ้ามันมักมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะข้ันบันได กล่าวคือ มีการปรับราคาเพิ่มข้ึน (หรือลดลง) แล้วคงท่ีในช่วงเวลาหนึ่ง ราคา
ขายปลีกน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 มีค่าคงที่ท่ี 40.53 บาท / ลิตร โดยปรับข้ึนเม่ือวันท่ี16 กุมภาพันธ์2556 จากราคาเดิม 39.93 
บาท / ลิตร ดังนั้นเม่ือมีราคานํ้า มันท่ีเป็นปัจจุบันมาเพ่ิมเติม ผู้วิจัยควรนํา มาปรับปรุงตัวแบบพยากรณ์ด้วย เพ่ือประโยชน์

สูงสุดสําหรับการวางแผนทางด้านพลังงานภายในประเทศ และสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรใช้วิธีการพยากรณ์วิธีอ่ืน 
ๆ เช่น การพยากรณ์รวม (Combined Forecasting Method) เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ราคาน้ํามันกับ

วิธีท่ีได้นํา เสนอในครั้งนี้ รวมทั้งควรศึกษาการพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ํา มันรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพ่ือให้ได้

ค่าพยากรณ์ท่ีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน และใช้ราคาขายปลีกน้ํามันท่ีมากกว่า1 ปีเพ่ือตรวจสอบลักษณะของความผัน

แปรตามฤดูกาล 
มารุต จําลอง และศักด์ิชาย นาคนก (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันสําเร็จรูปดีเซล

และการพยากรณ์ราคาน้ํามันดีเซลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) กองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง (FUND) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ราคาน้ํามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บารเรล) (HSD_S) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคานํ้ามันดีเซลในประเทศไทยซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ค่า D.W. เท่ากับ 1.248 ผลปรากฏค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกันและจาก

สมการถดถอยท่ีได้นี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 83.1 และจากการพิจารณาค่าความยืดหยุ่น (B) 
เท่ากับ 0.632,0.383,0.167 และ 0.166 ตามลําดับ ส่วนการพยากรณ์ราคาน้ํามันดีเซลในประเทศไทย อีก 5 ปี ข้างหน้า 
พบว่า การพยากรณ์ราคาน้ํามันดีเซลต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2561–2565 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 โดยเฉลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 
30.76 ปี 2562 เท่ากับ 30.93 ปี 2563 เท่ากับ 31.11 ปี 2564 เท่ากับ 31.28 ปี 2565 เท่ากับ 31.46 ตามลําดับ 

ศุภนันทา ร่มประเสริฐ (2556) ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกน้ําสับปะรดของไทย ผลการวิจัย
พบว่า แนวโน้มมูลค่าการส่งออกในอีก 5  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีลดลง สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต สถานการณ์ตลาด

และราคาในปัจจุบัน การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกค่านึงถึงค่าแนวโน้ม และค่าความเคล่ือนไหวตามฤดูกาล ค่าพยากรณ์มูลค่า

การส่งออกรายเดือนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 -  2558 พบว่า มูลค่าการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปีจะมีมูลค่าสูงท่ีสุด 
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รองลงมาคือเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ซ่ึงค่าพยากรณ์มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันทุก ๆ ปี  ข้อมูลท่ีได้สามารถใช้เป็น

ประโยชน์ในด้านการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการผลิตและเป็นความรู้ให้แก่ท้ังผู้ส่งออกหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาวะที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ตลาดโลก 
ณัฐภัทร ก้อนเครือ และกัลยา บุญหล้า (2559) ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าจังหวัด

พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์หน่วยจําหน่ายปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 2 วิธี พบว่า วิธีการ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ โดยตัวแบบท่ีเหมาะสมคือ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12ซ่ึงมีค่าคลาดเคล่ือน
กําลังสองเฉลี่ยเท่ากับ 8.863  เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับค่าพยากรณ์เม่ือเวลาผ่านไปจะมีค่าจริงเกิดข้ึนใหม่จึงต้องตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบการพยากรณ์ใหม่อีกครั้งว่าเหมาะสมหรือไม่โดยใช้ข้อมูลใหม่ท่ีเกิดข้ึนร่วมด้วยในการตรวจสอบเมื่อ

จะนําตัวแบบการพยากรณ์ไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป และเทคนิคในการพยากรณ์ข้อมูลยังมีอีกหลายเทคนิคซ่ึงอาจนํามา

ทดลองทําการพยากรณ์ด้วยเพ่ือจะได้ทราบถึงเทคนิคท่ีเหมาะสมกับข้อมูลนั้น ๆ มากท่ีสุด 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

4.1 ข้อมูลสําหรับใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลราคาน้ํามัน โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาจาก เว็บไซต์สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน  
 

4.2 การดําเนินการทดลอง 
1. นําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมไว้ในขั้นตอนท่ี 4.1 มาทําการพยากรณ์ข้อมูลราคาน้ํามันด้วยเทคนิคการพยากรณ์ จํานวน 

3 เทคนิค ได้แก่ 1) การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี (moving average) 2) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ 
(Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) 3) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 

2. นําผลลัพธ์จากการพยากรณ์ท่ีได้จากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของการพยากรณ์ข้อมูลราคานํ้ามัน 
3. นําผลลัพธ์ของพยากรณ์ข้อมูลราคานํ้ามันท่ีได้ไปเขียนรายงานการพยากรณ์ราคานํ้ามันเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลราคาน้ํามัน 3เทคนิค ได้แก่ 1) การหาค่าเฉลี่ยแบบ

เคลื่อนท่ี (moving average) 2) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single 
exponential smoothing: ARRSES) 3) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 
เทคนิควัดประสิทธิภาพ SMA ARRSES LRA 

SUM 28.29 308.28 26.53 

RMSE 0.89 2.93 0.94 
MAD 0.79 8.56 0.88 
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ภาพท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลราคาน้ํามัน 3 เทคนิค 1) การหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี 
(moving average) 2) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential 
smoothing : ARRSES) 3) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ผลการทดลองพบว่า การหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี 
(moving average) โดยให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 28.29  ค่า RMSE เท่ากับ 0.89 
และ ค่า MAD 0.79  เทคนิคการรองลงมา คือ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น(Linear Regression) โดยให้ประสิทธิภาพ

ท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 26.53 ค่า RMSE เท่ากับ 0.94 และ ค่า MAD 0.88 และสุดท้าย คือ เทคนิค 
การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing : 
ARRSES) โดยให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 308.28  ค่า RMSE เท่ากับ 2.93 และ ค่า 
MAD 8.56  

 
6. สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลราคาน้ํามันด้วยเทคนิคการพยากรณ์จํานวน 

3 เทคนิค ได้แก่ การหาค่าเฉล่ียแบบเคลื่อนท่ี (moving average) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ 
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น ผลการทดลองเทคนิคการท้ัง 3 เทคนิค เทคนิคท่ีให้ค่า Mad น้อยท่ีสุดจะมีประสิทธิภาพดี

ท่ีสุด คือสูตรการหาค่าเฉลี่ยนแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงมีค่า N = 3 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากเทคนิคการในการพยากรณ์มีหลากหลายเทคนิค แต่ 3 เทคนิคการท่ีเลือกมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ใช่

เทคนิคการท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น หากมีการทําวิจัยในคร้ังถัดไปควรทดลองใช้เทคนิคการอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ได้ถูกนํามาทําการเปรียบเทียบ

ทําการพยากรณ์ร่วมด้วย หากนําทุกเทคนิคการมาทําการเปรียบเทียบกันหมด อาจจะได้เทคนิคการพยากรณ์ราคาน้ํามันท่ีดี

ท่ีสุดจริง ๆ  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ด้วยเทคนิคการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรบัได ้

และการหาค่าเฉล่ียแบบเคลื่อนท่ี 
A Comparison of the Forecasting Technique Efficiency for Recruitment in  
the Demonstration School Students Nakhon Pathom Rajabhat University 

Using Adaptive-Response-Rate Single Exponential Smoothing  
and Moving Average Technique 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีเหมาะสมสําหรับข้อมูล 

การรับสมัครของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยทําการศึกษากับ 2 เทคนิค ได้แก่ การทําให้เรียบ
แบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing) และการหาค่าเฉลี่ย
แบบเคลื่อนท่ี (Moving Average) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีดีท่ีสุดเพ่ือการพยากรณ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคท่ีให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ ซ่ึงมีค่า Alpha เท่ากับ 0.1 

 
คําสําคัญ: การพยากรณ์ข้อมูล  การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้  การหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี 

 
Abstract 

 
The objective of the research is to compare the forecasting technique efficiency of recruitment 

in the demonstration school students Nakhon Pathom Rajabhat University using Adaptive-response-rate 
single exponential smoothing Technique and Moving Average Technique. The result has shown that the 
best efficiency technique for recruitment forecasting of the demonstration school students Nakhon Pathom 
Rajabhat University is the Adaptive-response-rate single exponential smoothing with alpha 0.1. 

 
Keywords: forecasting, adaptive-response-rate single exponential smoothing, moving average 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยมีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจะเห็นจากจํานวนท่ีนั่งของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนลดลง ส่งผลให้จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงเช่นกัน จะเห็นได้จากการการ

สมัครเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีนักเรียนต้องการเข้า

ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ซ่ึงเคยทําสถิติเป็นโรงเรียนท่ีได้คะแนน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงท่ีสุดในประเทศไทยติดต่อกัน 3 
ปีซ้อน ในช่วงปีการศึกษา 2548-2550 และ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในปี

การศึกษา 2554 รวมไปถึงนักเรียนจํานวนมากได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนติดต่อกันกันอย่างต่อเนื่อง และเม่ือจบการศึกษา

นักเรียนส่วนมากสามารถสอบเข้าระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในประเทศ แม้ว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนักเรียนท่ีมาสมัครเข้าศึกษาต่อท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายเป็นจํานวนมากซ่ึงในแต่ละปีนั้นมีจํานวนผู้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมก็ประสบปัญหาจํานวนนักเรียนท่ีเข้าสมัครเรียนมีจํานวนลดลงเช่นกัน 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการ

พยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในคร้ังนี้ได้ทําการศึกษากับ 2 เทคนิค ซ่ึงได้แก่ การทํา

ให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี เพ่ือหาเทคนิคท่ีดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณ์

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อใช้สําหรับพยากรณ์จํานวนนักเรียนท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียน

สาธิตราชภัฏนครปฐมเพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงเร่ืองของจํานวนนักเรียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และดําเนินการแก้ไขปัญหา

ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูล ระหว่างเทคนิคการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้น

เดียวซ่ึงปรับได้และ เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี  
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1.1 วิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งชั้นซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response rate single exponential 

smoothing, ARRSES) (D. W. Trigg and A. G. Leach, 1967) การพยากรณ์วิธีนี้ มีข้อดีกว่าวิธีการทําให้เรียบแบบเอกซ์

โปเนนเชียลชั้นเดียว ตรงท่ีว่า “ไม่ต้องกําหนดค่าเฉพาะเจาะจงของ   การเปลี่ยนหาค่า   เป็นไปตามลักษณะความคลาด

เคลื่อนท่ีเกิดข้ึน ทําให้ค่าพยากรณ์ปรับค่าไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง”  
 3.1.2 การเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอย่างง่าย (Simple Moving Average) 

การเฉลี่ยเคล่ือนท่ีอย่างง่าย (Simple Moving Average) (ชัชชญา เสริมพงษ์พันธ์, 2560) เป็นอนุกรมค่าเฉลี่ยทาง

คณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าจากการสงัเกตท่ีเพ่ิงผ่านมาชุดหนึ่งและหาค่าเฉลี่ยแล้วจึงใช้ค่าเฉล่ียท่ีได้นี้เป็นค่าพยากรณ์สําหรับใน

ช่วงเวลาถัดไปจํานวนของค่าสังเกตท่ีใช้หาค่าเฉลี่ยนั้นจะถูกกําหนดขึ้นโดยผู้พยากรณ์และจะมีค่าคงที่ตลอดไป โดยย่ิงมีจำนวน
ค่าท่ีสังเกตท่ีใช้ในการพยากรณ์มากขึ้น จะย่ิงทำให้ค่าพยากรณ์มีความราบเรียบมากข้ึน  
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โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์สำหรับช่วงเวลา t  

−   = ค่าจริงในช่วงเวลา t-n  

  = จำนวนจุดของข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 
 

3.1.3 การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์  
 ในการพยากรณ์ข้อมูลทุกครั้ง (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560) จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนทุกครั้ง ความถูกต้อง
ของค่าพยากรณ์จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Error) ซ่ึงเป็นผลต่างของค่าจริงกับค่า

พยากรณ์ ดังนั้น ในการวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์สามารถทําได้โดยการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ซ่ึง
ในท่ีนี้ได้นําเสนอ 4 วิธีการดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error, MSE) คือ 
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 2) ค่าเฉลี่ยของรากท่ีสองของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน  (Root Mean Square Error, RMSE) หรือ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE) คือ 
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  3) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute deviation, MAD) คือ  
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  4) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error, MAPE) คือ 
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3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์จํานวนนักศึกษาใหม่โดยใช้

กฎการจําแนกต้นไม้ตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า การหาค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ท่ีวัดได้จะมีค่าใกล้เคียงกันหรือมีค่าเท่ากันใน

บางตัวต้นแบบ โดยตัวต้นแบบการพยากรณ์ท่ีพัฒนาด้วยวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจากกัน วัดค่าความถูกต้อง
ได้เท่ากับร้อยละ 97.34 ค่าความแม่นยําเท่ากับร้อยละ 98.56 ค่าความระลึกเท่ากับร้อยละ 97.00 และค่าความถ่วงดุล เท่ากับ

ร้อยละ 97.13 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพสูงทุกค่า แสดงว่าตัวต้นแบบท่ีใช้ในการพยากรณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนา ขึ้นมีความถูกต้องแม่นยํา

ในการพยากรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยท่ีผู้วิจัยใช้กฎการจําแนก เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมากท่ีสุด และสามารถนําไป
พยากรณ์ด้านอ่ืน ๆ ได้มากมายหลายสาขา  

ลักขณา ฤกษ์เกษม (2559) ศึกษาเร่ือง การพยากรณ์ความต้องการสินค้าสําหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา

การผลิตชุดสะอาด ผลการวิจัยพบว่า วิธีพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด วิธีการพยากรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้มี 4 วิธี คือ วิธีถัว
เฉลี่ยเคล่ือนท่ี (Moving Average) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple Exponential Smoothing) วิธีพยากรณ์

แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear and Seasonal Exponential Smoothing) และวิธีการพยากรณ์ โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมพิจารณาจาก

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error, MAPE) ท่ีตํ่าท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าวิธีการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พยากรณ์ท่ีให้รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็น

ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด  
โกวิทย์ ปรดิษฐ์ผล และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาตาม

เกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ประเภทงานวิจัย เกรดเฉลี่ย และหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในแต่ภาคการศึกษามีความสําคัญอันดับต้น ๆ ท่ี
ส่งผลทําให้นักศึกษาสําเร็จการศกึษาตามเกณฑ์การศึกษา โดยพบว่าเพศหญิงมีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าเพศ

ชาย มีเพียงหลักสูตรเดียวท่ีเพศชายสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าเพศหญิง ในส่วนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการทํางานทุกตัวมี

อิทธิพลต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และพบว่านักศึกษาท่ีทํางานอยู่ มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี

สูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ทํางานและนักศึกษาท่ีทํางานส่วนตัว  
กนกกาญจน์ มูลผาลา และเรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินค้า

อุปโภคท่ีเหมาะสมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า มีสินค้าจํานวน 73รายการจากทั้งหมด137รายการ ท่ี
เหมาะสมกับเทคนิคการพยากรณ์โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคล่ือนท่ี และมีสินค้าจํานวน 64 รายการ ท่ีควรปรับปรุงเทคนิคท่ีใช้ในการ

พยากรณ์ยอดขาย จากนั้นทําการพยากรณ์ยอดขายสินค้าในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2557 ด้วยเทคนิคการพยากรณ์

หลังการปรับปรุง เปรียบเทียบกับยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เดือนนั้น ๆ พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ลดลงถึง 
11% เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้เทคนิคการพยากรณ์วิธีถัวเฉลี่ยเคล่ือนท่ีโดยท่ีสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาส่วนใหญ่เหมาะกับ

เทคนิคการพยากรณ์แบบแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method)และจากผลการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นยํามากข้ึนยัง

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน ท้ังด้านการลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าการเพ่ิมประโยชน์จาก

การใช้พ้ืนท่ีคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การลดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงสามารถนําเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินค้า

ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอ่ืน ๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

4.1 ข้อมูลสําหรับใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาจาก 

เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

4.2 การดําเนินการทดลอง 
1. นําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมไว้ในข้ันตอนท่ี 4.1 มาทําการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ จํานวน 2 เทคนิค ได้แก่ 1) การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี (moving average) 2) การทําให้

เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES)  
2. นําผลลัพธ์จากการพยากรณ์ท่ีได้จากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3. นําเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไปใช้

ในการสนับสนุนการตัดสินใจต่อไป 
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5. ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2 เทคนิค ได้แก่ 1) การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี (moving average) 2) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ 
(Adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES)  

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 วิธีการ 
เทคนิควัดประสิทธิภาพ SMA ARRSES 

SUM 2141.33 2353.09 
RMSE 17.61 17.15 
MAD 310.33 294.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 วิธีการ 
 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ท้ัง 2 เทคนิค คือ 1) การหาค่าเฉล่ียแบบเคลื่อนท่ี (moving average) 2) การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึง

ปรับได้ (Adaptive-response-rate single exponential smoothing : ARRSES) ผลการวิจัยพบว่า การหาค่าเฉลี่ยแบบการ

ทําให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้น เดียวซ่ึงปรับได้  (Adaptive-response-rate single exponential smoothing : 
ARRSES) โดยให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 2353.09  ค่า RMSE เท่ากับ 17.15041362
และ ค่า MAD 294.136688  เทคนิครองลงมา คือ เทคนิคหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี (moving average) โดยให้ประสิทธิภาพ

ท่ีดีท่ีสุดดังนี้ ค่า SUM ของความผิดพลาด เท่ากับ 2141.333 ค่า RMSE เท่ากับ 17.61628035 และ ค่า MAD 310.333  
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6. สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเทคนิคพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์จํานวน 2 เทคนิค ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี (moving average) และการทําให้

เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ ผลการวิจัยพบว่า จากดังกล่าวท้ัง 2 เทคนิค เทคนิคท่ีให้ค่า Mad น้อยท่ีสุดจะมี

ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือสูตรการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้ ซ่ึงมีค่า Alpha = 0.1 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ ได้คัดเลือกเทคนิคในการพยากรณ์ท่ีมีความหลากหลาย แต่เทคนิคท้ัง 2 เทคนิคท่ีผู้วิจัยได้

คัดเลือกมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ใช่เทคนิคท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นหากมีการวิจัยในคร้ังถัดไปควรวิจัยกับเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ได้ถูก

นํามาทําการเปรียบเทียบทําการพยากรณ์ในคร้ังนี้ หากนําทุกเทคนิคมาทําการเปรียบเทียบกัน อาจจะค้นพบเทคนิคการ

พยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ดีท่ีสุด  
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การตรวจจับความเคลื่อนไหวของภาพความร้อน 
Thermal Image Motion Detection  
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บทคัดย่อ  
 

การตรวจจับความเคลื่อนไหวของเป้าหมายมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีและรายงานข่าวสาร 
การใช้ความเร็วจากภาพถ่ายด้วยความร้อนในการตรวจจับความเคล่ือนไหวของเป้าหมายช่วยป้องกันการโจมตีในการรักษา
ความปลอดภัย ภาพถ่ายความร้อน (Thermal Imagery) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างกลุ่มความร้อนของเป้าหมายและ
ภาพถ่ายความร้อนสามารถแทรกผ่านเข้าไปในกลุ่มหมอก เมฆ ควัน ฝุ่นละออง ฝนและที่ท่ีมีความมืด สามารถใช้งานได้ท้ังใน
กลางวันและกลางคืน ภาพถ่ายความร้อนเป็นหนึ่งในตัวกลางที่สําคัญและมีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์           
ในบทความนี้นําเสนอการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุจากภาพความร้อนใช้หลักการ HOG (Histogram of Oriented 
Gradients), หลักการColor Detection และหลักการSupport Vector Machine (SVM) เป็นตัวบ่งชี้แบ่งแยกระหว่างมนุษย์
กับวัตถุอ่ืน ๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุด้วยภาพความร้อน บทความนี้
แสดงให้เห็นว่ากล้องและภาพความร้อนสามารถตรวจจับมนุษย์และวัตถุอ่ืน ๆได้ในความมืด ซ่ึงสามารถพัฒนาไปใช้งานใน 
ด้านการปฏิบัติการทางทหาร และด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

คําสําคัญ: การตรวจจับการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย  ภาพถ่ายความร้อน  วิธีฮิสโตแกรมของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ 
 

Abstract 
 

Target motion detection plays an important role in the development of space monitoring and 
reporting. The rapid use of thermal imagery in target motion detection helps prevent attacks on security. 
Thermal imagery is an effective method to cluster heat generating targets and it can penetrate fog, 
cloud, smoke, dust, rain and extreme darkness operate at day and night. Thermal imagery is one of the 
most important and effective mediators in surveillance and observation. This paper presents the motion 
detection or tracking of objects from thermal images using HOG (Histogram of Oriented Gradients),  
Color Detection and Support Vector Machine (SVM) is an indicator of the separation between humans 
and other objects. The purpose of this paper is study the effect of motion detection of object by using 
thermal image. This paper shows that thermal camera and thermal image can detect human and other 
objects in the dark. It could be developed for use in military operation and other aspects. 

 

Keywords: target motion detection, thermal image, histogram of oriented gradients 
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1. บทนํา  

 

ในการเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัยการตรวจจับความเคลื่อนไหวและติดตามเป้าหมายนั้นใช้เทคโนโลยี 
ได้หลากหลาย ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือการใช้กล้องตรวจจับความร้อน(Thermal Camera) กล้องตรวจจับความร้อน ได้รับความนิยม

มากในการใช้ตรวจวัดความร้อนในพ้ืนท่ีท่ี ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีอันตรายในการเข้าเพ่ือตรวจวัด สามารถถ่ายภาพ

ความร้อนได้ท้ังสิ่งมีชีวิตและสถานท่ี แสดงผลได้รวดเร็วและใช้งานง่ายในกล้องตรวจจับความร้อนมีเซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจจับ

ความแตกต่างของอุณหภูมิได้แม้เพียงเล็กน้อย การแสดงผลภาพแถบสีท่ีวัตถุท่ีร้อนกว่าจะแสดงสีสว่างและวัตถุท่ีเย็นกว่า 
แสดงสีท่ีมืดกว่า ดังนั้นกล้องตรวจจับความร้อน(Thermal Camera) จึงสามารถตรวจจับวัตถุได้และยังแสดงออกมาเป็นภาพ

ความร้อน(Thermal Image) ซ่ึงภาพความร้อนเป็นวิธีการปรับปรุงการมองเห็นวัตถุในสภาพแวดล้อมท่ีมืดโดยการแสดง

อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันของวัตถุบนภาพ ในงานวิจัยนี้หลังจากท่ีได้ภาพความร้อนออกมาแล้วนั้นจะทําการตรวจจับ 
ความเคลื่อนไหวและจําแนกวัตถุในภาพเพ่ือแยกแยะระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วยหลักการ HOG (Histogram of 
Oriented Gradients), หลักการColor Detection และหลักการSupport Vector Machine (SVM) 

 
2. วัตถุประสงค์  

 

 เผื่อศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุจากภาพความร้อน 
 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

3.1 กล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Camera)    
      กล้องตรวจจับความร้อน ได้รับความนิยมมากในการใช้ตรวจวัดความร้อนในพ้ืนท่ีท่ี ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพ้ืนท่ีท่ี

มีอันตรายในการเข้าเพ่ือตรวจวัด สามารถถ่ายภาพความร้อนได้ท้ังสิ่งมีชีวิตและสถานท่ี แสดงผลได้รวดเร็วและใช้งานง่าย 
ในกล้องตรวจจับความร้อนมีเซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิได้แม้เพียงเล็กน้อย มีอุปกรณ์รับรังสี

อินฟราเรดท่ีสะท้อนวัตถุจากในฉากและยังสามารถสร้างภาพอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีข้อมูลพ้ืนฐานมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ

ได้อีกด้วย นั้นเพราะวัตถุท่ีตรวจจับได้มีอุณหภูมิไม่เท่ากับวัตถุหรือสภาพแวดล้อมรอบๆ สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ

สัตว์เลือดอุ่นในภาวะท่ียังมีชีวิตอยู่ จะมีการกระจายพลังงานความร้อนออกมาจากตัวเองในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด 
อยู่ตลอดเวลา โดยจะมีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพของร่างกายในขณะนั้น ดังแสดงในภาพท่ี1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ระบบการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุและตัวอย่างภาพความร้อน 
ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัดประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 
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3.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ (Image Processing and Analysis) 
   การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาพต้นฉบับ (Input Image) 
ให้ได้ภาพผลลัพธ์ท่ีต้องการ (Output Image) เพ่ือนําไปทําการวิเคราะห์และประมวลผลหาสิ่งท่ีต้องการในลําดับถัดไป  
ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

 

 ภาพท่ี 2 ขั้นตอนในการประมวลผลภาพ  
ที่มา: การประมวลผลภาพดิจิตอล (Fundamentals of Digital Image Processing สมเกียรติ อุดมหรรษากุล, 2554)  

 

โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การทําให้ภาพมีความคมชัดมากข้ึน (Contrast Stretching) การกําจัดสัญญาณรบกวน

ออกจากภาพ (Noise Filtering) การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจากภาพ (Segmentation) เพ่ือนําภาพวัตถุท่ีได้ไป

วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคล่ือนของวัตถุในภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ 
เช่น ระบบรู้จําลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือท่ีมีอยู่นั้นเป็นของผู้ใด  

 

3.3 การสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพ (Image Feature Extraction) 

ภาพจะถูกวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ (Feature) เพ่ือหาตัวแทนของข้อมูลสําหรับใช้แสดงถึงภาพนั้น ๆ  
ซ่ึงการหาลักษณะเฉพาะของภาพ ในงานวิจัยนี้จําเป็นต้องศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติการแยก

ลักษณะเฉพาะของวัตถุ (Feature Extraction) (มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา,2018) เข้ามาใช้หาคุณลักษณะเฉพาะหลักเพ่ือนํามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของรูปร่างมนุษย์ได้อย่างอัตโนมัติ ซ่ึงลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของภาพประกอบด้วย 3 ส่วน 
หลัก ๆ ดังน้ี 1. สี (Color) 2. รูปร่าง (Shape) 3. พ้ืนผิว (Texture) 

3.3.1 สี สีเป็นลักษณะเฉพาะของภาพท่ีมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะในระบบค้นคืนภาพเช่น ฮิสโตแกรมสีซ่ึงเป็นลักษณะ 
เฉพาะของสีท่ีถูกนํามาใช้บ่อย ๆ เนื่องจากสีเป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายและเป็นสิ่งแรกท่ีสามารถสังเกตเห็นได้จากการมองภาพ 
ในงานวิจัยนี้ข้อมูลรูปภาพท่ีใช้เป็นภาพเทอร์มอล ซ่ึงจะแสดงผลออกมาเป็นภาพระดับความเข้มแสงเทาหรือภาพระดับเทา  

ภาพระดับความเข้มแสงเทาหรือภาพระดับเทา ภาพลักษณะนี้ ในแต่ละพิกเซลจะมีค่าความเข้มของแสงในระดับท่ี

แตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งระดับความเข้มของแสงต้ังแต่ระดับสีเทาไปยังระดับสีขาว ภาพระดับสีเทาจะมีค่าความเข้ม

เท่ากับ 8 บิต ค่าความเข้มของแสงจึงถูกแบ่งออกเป็น 256 ระดับ เม่ือค่าความเข้มเทามีค่าเป็น 0 ให้ความหมายว่าจุดภาพนั้น

มีความเข้มของแสงตํ่า จุดภาพจะเป็นสีดําในทางกลับกัน หากค่าระดับความเข้มเทามีค่าเป็น 1 หมายความว่าจุดภาพนั้นมี

ความเข้มของแสงสูง จุดภาพท่ีได้จะเป็นสีขาว ซ่ึงแสงสีขาวจะถูกแทนด้วยค่าความเข้มเท่ากับ 255 (11111111) และสีดําจะ
ถูกแทนค่าความเข้มเท่ากับ 0 (00000000ตัวอย่างภาพระดับความเข้มเทาดังแสดงในภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพระดับความเข้มเทา 

ที่มา: การประมวลผลภาพดิจิตอล (Fundamentals of Digital Image Processing สมเกียรติ อุดมหรรษากุล, 2554)  
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3.3.2 รูปร่าง เป็นการดึงคุณลักษณะเฉพาะของภาพท่ีใช้อธิบายถึงรูปร่างและลักษณะรวมถึงขนาดของวัตถุภายใน

ภาพซ่ึงทําให้สามารถแยกวัตถุออกจากพ้ืนหลังหรือแยกแยะระหว่างวัตถุท่ีมีรูปร่างแตกต่างกันออกจากกันได้ (ประภาพร        
กุลลิ้มรัตน์ชัย,2556) วิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์รูปร่างของวัตถุท่ีปรากฏในภาพนั้น มีการใช้อยู่สองวิธี (Watt & Policarpo, 
1998) วิธีแรก คือ แบบขอบเขต (Boundary - Based) และวิธีท่ีสอง คือแบบบริเวณ (Region - Based) ซ่ึงท้ังสองวิธีนี้จะให้

หลักการเข้ารหัสภาพ (image coding scheme) เพ่ือแทนเนื้อหาของภาพ หลักการวิเคราะห์รูปร่างของท้ังสองวิธี ดังแสดงใน
ภาพที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การเข้ารหัสของวัตถุในภาพ  
ที่มา: ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค้นคืนภาพ (Image Retrieval Fundamentals ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย, 2556) 

 

3.3.3 พ้ืนผิว เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้อธิบายความหยาบความละเอียดหรือความซับซ้อนของวัตถุภายในภาพซ่ึงแต่

ละภาพอาจจะประกอบด้วยวัตถุท่ีมีลักษณะพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกันออกไปการวิเคราะห์พ้ืนผิวจะช่วยให้สามารถแยกแยะความ

แตกต่างของวัตถุได้ดีย่ิงข้ึน (มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา,2018) 
 

3.4 Color Detection 

เป็นการตรวจจับลักษณะโดยการจําแนกของสีออกจากภาพที่ปรากฏตามลักษณะหรือสีท่ีต้องการ เช่น สนใจเฉพาะ

ส่วนท่ีเป็นสีขาว ก็ใช้เทคนิคนี้ทําการตรวจจับลักษณะหรือสีต่างๆภายในภาพว่ามีส่วนท่ีต้องการอยู่ในภาพนั้นหรือไม่  
โดยในงานวิจัยนี้จะสนใจในลักษณะของสีท่ีจะนํามาใช้ในการ detect รูปร่างลักษณะท่ีเป็นมนุษย์ ซ่ึงจะอยู่ในเฉดสีขาว  

 

3.5 เทคนิคการดึงคุณลักษณะภาพด้วยรูปร่าง  

ทฤษฏี HOG เป็นวิธีการดึงลักษณะเด่นของภาพโดย Navneet Dalal และ Bill Triggs ได้คิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ 
ตรวจจับมนุษย์ (มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา,2018) โดยพ้ืนฐานของงานวิจัยใช้คุณลักษณะเด่นของภาพด้วยรูปร่าง ซ่ึงนิยมใช้วิธีการ 
หาขอบแล้วแบ่งภาพเป็นภาพย่อย วิธีการแบ่งเป็นภาพย่อยมี 2 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 5 (ก) แบบส่ีเหลี่ยมและ (ข) แบบ

วงกลม 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 วิธีการแบ่งภาพเป็นภาพย่อย (ก) แบบส่ีเหลี่ยม (ข) แบบวงกลม 
ที่มา: การสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพ (Image Feature Extraction) (มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา 2018) 
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ภาพรวมของการหาค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ หรือเรียกว่า HOG มี ด้วยกันท้ังหมดหกข้ันตอนดังแสดง

ในภาพท่ี 6 
 

  
 

 

ภาพท่ี 6 ภาพรวมของการสกัดหาคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจจับวัตถุ 
ที่มา: Histograms of Oriented Gradients for Human Detection (Dalal, N., & Triggs, B., 2005) 

 

การดึงคุณลักษณะของ HOG จะทําได้โดยการแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยขนาดเล็ก หรือ เรียกว่าเซลล์ โดยแต่ละ
เซลล์จะรวบรวมฮีสโตรแกรมของทิศทางเกรเดียนท์หรือทิศทางของขอบภายในเซลล์ท่ีมีขนาดหน่ึงมิติ (1-D) โดยท่ีจะมีการรวม

ฮิสโตรแกรมน้ันเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุท่ีสนใจ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพของความถูกต้องเพ่ิมมากข้ึน

สามารถนําฮิสโตรแกรมมาทํานอร์มอลไลซ์ดว้ยการคํานวณตัวชี้วัดของค่าความเข้มท่ัวท้ังพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของภาพหรือ เรียกอีก
อย่างว่าบล็อก ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างการแบ่งภาพเปน็เซลล์และบล็อก 
ที่มา: การตรวจจับมนุษย์โดยใช้คุณลักษณะตามการแปลงค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับค่าความถ่ีของค่าทิศทางตาม             

ค่าเกรเดียนท์และตัวแบบการเรียนรู้เครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมสําหรับเรเดียลเบสิสท่ัวไปรุ่นปรับปรุง  
(ชุมพล เสนาพันธ์ และคํารณ สุนัต, 2556) 

 

การทํานอร์มอลไลซ์ ต้องทําทุกเซลล์ภายในบล็อก ผลลัพธ์จากการทํานอร์มอไลซ์จะทําให้ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของแสงสว่างและเงาน้อยลงและสามารถหาคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุได้ดีมากข้ึน โดยขั้นตอนของ HOG ดังน้ี 

 

1. คํานวณคา่เกรเดียนท์แนวนอนจากสมการท่ี (1) 
 

                                                                         (1)      
 

2. ทําการคํานวณค่าเกรเดียนท์แนวต้ังจากสมการท่ี (2) 
 

                                                                         (2) 
 

  3. ทําการคํานวณหาขนาดของเกรเดียนท์จากสมการท่ี (3) 
 

                                                    (3) 
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4. ทําการคํานวณมุมทิศทางเกรเดียนท์จากสมการท่ี (4) 
 

                                                           (4) 
 

5. เก็บค่าความถีข่องทิศทางเกรเดียนท์ โดยการเก็บทิศทางนั้นจะใช้บล็อกขนาด3×3 เซลล์ โดยบล็อกจะประกอบไป

ด้วยเซลล์ย่อยท้ังหมด 9 เซลล์ แต่ละเซลล์จะมีถังเก็บทิศทาง 8 bins โดยแต่ละ bins จะเก็บค่าทิศทางของมุม 

 

3.4 ลักษณะเฉพาะท่ีดี (Good Features) 

3.4.1 ตัวจําแนกข้อมูลแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  
         ในงานวิจัยนี้ตัวจําแนกข้อมูลแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ถูกนํามาใช้ในการจําแนกค่าคุณลักษณะของชุดข้อมูล

สองกลุ่มท่ีออกจากกันโดยการสร้างเส้นแบ่งท่ีเป็นเส้นตรงเพ่ือให้ทราบว่า เส้นตรงท่ีแบ่งข้อมูลออกจากกันเส้นตรงใดเป็น

เส้นตรงท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 โมเดล SVM ท่ีแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม 
ที่มา: การรู้จําท่ามือภาษาไทยโดยใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและ 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (อนุสรณ์ อุ่นท้าว และ สมปอง เวฬุวนาธร, 2557) 
  

 โดยเลือกแบบจําลองเส้นตรง (Linear Model) ท่ีมีระยะห่างระหว่าง 2 กลุ่มท่ีห่างกันมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถนํามา
เขียนเป็นสมการในการแก้ปัญหา โดยนําข้อมูลมาวางไว้ในพ้ืนท่ีคุณลักษณะกลุ่มข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์จะได้ ดังสมการท่ี (5) 
 

                                                      (5) 
 

 กําหนดสมการตัวบ่งชี้ข้อมูลเส้นแบ่ง (Hyperplane) ด้วยการใช้เส้นขอบ(Margin) ของเส้นแบ่งเป็นเส้นท่ีสัมผัสกับ

ค่ า ข้อ มูล ใน พ้ืน ท่ีคุณ ลักษณะท่ี ใกล้สุด เส้นขอบของเส้น ท้ั งสอง  ซ่ึ ง ถูกแทนด้วย  ถ้ า  y = 1 และ  

	ถ้า y = -1 หากเส้นขอบใดมีค่ากว้างมากสุดจะแสดงให้เห็นข้อมูลท่ีแยกกันได้ชัดเจน ดังนั้นเส้นขอบท่ีมี

ความกว้างมากที่สุดจะเป็นเส้นแบ่งข้อมูลท่ีดีท่ีสุด โดยเรียกเส้นแบ่งข้อมูลท้ังสองว่าเส้นขอบ 
 
4. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

    4.1 นําข้อมูลรูปภาพความร้อนมาทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้นําข้อมูลรูปภาพความร้อน จาก IEEE OTCBVS WS Series Bench Roland Miezianko และฐานข้อมูล
Terravic Research Infrared รูปแบบของภาพ = 8x8-bit grayscale JPEG ขนาดภาพ = 320 x 240 พิกเซล จํานวน 384 ภาพ  
ตัวอย่างแสดงข้อมูลดังแสดงในภาพท่ี 9  
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ภาพท่ี 9 ตัวอย่างข้อมูลภาพความร้อน 8x8-bit grayscale JPEG ขนาดภาพ = 320 x 240 พิกเซล 

 

 4.2 ขั้นตอนวิธีการตรวจจับวัตถุ 
           4.2.1 นําข้อมูลภาพความร้อน จํานวน 384 ภาพ มาทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการHOGและจําแนก

ระหว่างวัตถุท่ีเป็นมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์ด้วยตัวจําแนกข้อมูลแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) โดยใช้โปรแกรม OpenCV 
และใช้ภาษาPythonในการเขียน โปรแกรมสามารถตรวจจับวัตถุได้ ดังภาพท่ี 10 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ตัวอย่างข้อมูลภาพเทอร์มอล ทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการHOG 
 

           4.2.2 เนื่องจากภาพท่ีได้ ยังไม่มีความแม่นยํามากพอและโปรแกรมยังไปตรวจจับวัตถุท่ีเป็นต้นไม้หรือพ้ืนหลังของ

ภาพเราจึงใช้หลักการ Color Detection เข้ามาช่วยในการตรวจหาวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ในภาพ โดยทําการdetectและนับพิกเซล

ของพ้ืนท่ีสีขาวท่ีแสดงถึงมนุษย์ในกรอบสีแดงและทําการกําหนดจุดสีน้ําเงิน เพ่ือแสดงว่าส่วนๆนั้นคือวัตถุท่ีเปน็มนุษย์ ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างข้อมูลภาพเทอร์มอล ทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการColor Detection 
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 4.2.3 หลังจากท่ีได้ภาพจากการใช้หลักการColor Detection เราจะใช้หลักการHOGและจําแนกข้อมูลแบบ          
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) เพ่ือทําการตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์อีกคร้ัง จะได้ผลท่ีแม่นยํามากย่ิงข้ึน ดังภาพท่ี 12 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ตัวอย่างข้อมูลภาพเทอร์มอล ทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการHOGและSVMอีกคร้ังหนึ่ง 
 

5. ผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลอง นําข้อมูลภาพจํานวน 384 ภาพ มาทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการHOG และ
หลักการColor detection และตรวจสอบว่าในรูปภาพนั้นมีมนุษย์อยู่หรือไม่ โดยใช้หลักการSVM ปรากฎว่าจากท้ังหมด384 
ภาพ โปรแกรมสามารถตรวจจับวัตถุได้จํานวน 323 ภาพ หรือ 54.11% และได้ทําการตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์จํานวน 197 
ภาพหรือ 51.30% วัตถุท่ีไม่ใช่มนุษย์ 126 ภาพ หรือ 32.81% ซ่ึงวัตถุนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆท่ีอาจจะมีลักษณะคล้ายรูปร่าง 
ของมนุษย์ ดังภาพท่ี 13 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ผลการตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์และวัตถุท่ีไม่ใช่มนุษย์ด้วยหลักการHOGและColor detection 

 

     ผลการทดลอง นําข้อมูลภาพจํานวน 384 ภาพ มาทดสอบตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ด้วยหลักการHOG และ
ตรวจสอบว่าในรูปภาพนั้นมีมนุษย์อยู่หรือไม่ โดยใช้หลักการ SVM ปรากฏว่าจากทั้งหมด 384 ภาพ โปรแกรมสามารถ

ตรวจจับวัตถุได้จํานวน 309 ภาพ หรือ 80.47% และได้ทําการตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์จํานวน 170 ภาพหรือ 44.27% วัตถุ
ท่ีไม่ใช่มนุษย์ 139 ภาพ หรือ 36.20% ซ่ึงวัตถุนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

 ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจจับความเคลื่อนไหวของเป้าหมายโดยใช้ภาพความร้อน หรือภาพถ่าย

อินฟราเรด ในบริเวณท่ีมีอุปสรรคมากมาย เช่น มุมมอง ความมืด การส่องสว่างท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการ

ตรวจจับ โดยนําเสนอการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุจากภาพความร้อนโดยใช้หลักการ HOG (Histogram of 
Oriented Gradients), หลักการColor detection และหลักการSupport Vector Machine (SVM) เป็นตัวบ่งชี้แบ่งแยก

ระหว่างมนุษย์กับวัตถุอื่น ๆ นํามาเปรียบเทียบกับการตรวจจับโดยใช้หลักการHOG เพียงอย่างเดียว ผลท่ีได้ปรากฏว่าการ

ตรวจจับโดยใช้หลักการHOGและColor detection สามารถตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ได้แม่นยํากว่า ซ่ึงตรวจจับวัตถุท่ีเป็น
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มนุษย์ได้ 51.30% ส่วนการตรวจจับโดยใช้หลักการ HOG อย่างเดียว ตรวจจับวัตถุท่ีเป็นมนุษย์ได้เพียง 44.27% ถึงแม้ว่าการ
ตรวจจับความเคล่ือนไหวของวัตถุจากภาพความร้อนท่ีใช้หลักการ HOG และ Color detection จะสามารถตรวจจับมนุษย์ได้

แม่นยํามากกว่า50% แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควร เนื่องด้วยข้อมูลภาพความร้อน หรือภาพอินฟาเรดท่ีนํามาทดลองนั้นมี

ความละเอียดของรูปภาพตํ่า ทําให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุลดลง โปรแกรมทําการตรวจจับวัตถุท่ีไม่ใช่มนุษย์ออกมา

ด้วย ซ่ึงวัตถุนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆท่ีอาจจะมีลักษณะคล้ายรูปร่างของมนุษย์ ดังนั้นจากผลการวิจัยจึงต้องหาวิธีการแก้ไข

ปรับปรุงรูปภาพให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยจะต้องเพิ่ม filter หรือหลักการการตรวจจับวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมให้มีการตรวจจับวัตถุได้มีความแม่นยําและถูกต้องมากข้ึน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนหลักสูตรนี้ รวมถึงคอยติดตามความคืบหน้าการศึกษาวิทยานิพนธ์

อย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ  
 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเน้นอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว โดยกระบวนการที่สําคัญเกี่ยวกับข้าว
ขั้นตอนหนึ่งคือการชั่งและบรรจุภัณฑ์ข้าว ระบบการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กในปัจจุบันท่ียังใช้แรงงานคนในการ
บรรจุและตวงข้าวเอง ทําให้บางคร้ังเกิดความคลาดเคลื่อนของนํ้าหนักและความเม่ือยล้าของร่างกาย ท้ังนี้เครื่องชั่งตวงท่ีมีขาย
ในอุตสาหกรรมซ่ึงใช้ระบบนิวเมติกส์มีต้นทุนสูงและขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุและ
ชั่งข้าวท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน โดยเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณลักษณะคือ สามารถกําหนดน้ําหนักข้าวและจํานวนถุงท่ี
ต้องการ ควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติและใช้ต้นทุนตํ่าจากวัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ิน  

ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่องท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือกําหนดนํ้าหนักข้าวท่ีต้องการ 1, 2 และ 3 กิโลกรัม 
น้ําหนักท่ีวัดได้จากการชั่งตวงจะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ท้ังนี้ใช้เวลาในการบรรจุข้าวเฉลี่ย 14.01 วินาทีต่อ 1 
กิโลกรัม กระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะทํางาน 1.61 แอมแปร์ หรือคํานวณค่าไฟฟ้าได้ 1.12 บาทต่อชั่วโมง ค่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานจากการสํารวจเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.05 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ใช้งบประมาณสร้างเคร่ืองท้ังหมด 2,300 บาท 
 

คําสําคัญ: เครื่องชั่งตวงข้าว  กระบวนการบรรจุข้าว  การตรวจวัดน้ําหนัก  
 

Abstract 
 

Thailand is now focusing on the agri industry, especially rice. An important process about rice 
production is weighing and packaging. Currently, the packaging procedure in small enterprises is doing by 
manual labors. Sometimes, that courses some errors in demand rice weight and fatigue of the body. In 
additional, the industrial machines are high cost and too large-sized for SME level. So, the researchers 
attend to design and develop the weighing and packaging machine which appropriate for SME industry.  

By testing the developed machine, the demand rice is input as 1, 2 and 3 kilograms. The result 
found that average error appears 6.4%. The average time for overall rice filling process is 14.01 seconds 
a kilogram. The maximum current is 1.6 amperes which can be calculated as energy charge 1.12 Baht 
per hour. The satisfaction value of users is 4.05. The total developing budget estimates 2,300 Baht 

 

Keywords: rice weighing machine, rice packaging process, weight measurement 
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1. บทนํา  
 

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรสําคัญของประเทศ โดยเป็นอาหารหลักของคนในชาติ ประเทศไทยท่ีมีการทํานาข้าวเป็นจํานวน

มาก โดยประมาณข้าวนาปี 58.435 ล้านไร่ ข้าวนาปรัง 9.8 ล้านไร่ ข้าวรวม 68.235 ล้านไร่ ซ่ึงในจังหวัดอุตรดิตถ์มีการปลูก

ข้าวอยู่ท่ีประมาณ 638,700 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 399,850 ตัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, 2560 : ออนไลน์) ดังนั้น
ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจซ่ึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นจํานวนมาก ท้ังนี้กระบวนการการผลิตข้าวจนถึงมือ

ผู้บริโภคนั้นมีอยู่หลายขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การเลือกใช้พันธุ์ข้าว การเพาะปลูก การควบคุมวัชพืชและป้องกัน

โรค การเก็บเก่ียว การสีและแปรรูป จนถึงข้ันตอนการบรรจุภัณฑ์และส่งออกจําหน่ายไปยังผู้บริโภค ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ

รายย่อยรวมท้ังวิสาหกิจชุมชนได้หันมาทําการบรรจุภัณฑ์และจําหน่ายข้าวเองโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักในการบรรจุ ซ่ึงทําให้

ไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิตท่ีแน่นอนได้ เนื่องจากการใช้แรงงานคนทําให้เกิดความเม่ือยล้าของร่างกาย น้ําหนักของข้าวท่ี

ต้องการบรรจุในแต่ละถุงมีความคลาดเคล่ือน การบรรจุข้าวไม่ตรงถุงทําให้ข้าวหล่นเสียหาย อีกท้ังต้นทุนด้านค่าแรงงานที่

ผู้ประกอบการต้องจ่ายในแต่ละวัน ส่งผลให้คุณภาพโดยรวมไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจุบันเคร่ืองชั่งประเภทเคร่ืองชั่งแบบอัตโนมัติท่ีมีอัตราการผลิตสูงและมีใช้งานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็น

เคร่ืองมือมีขนาดใหญ่ น้ําหนักมาก ต้องติดต้ังไว้กับท่ีอย่างถาวร สามารถเคลื่อนย้ายได้ยาก ในบางเคร่ืองท่ีเป็นระบบนิวเมติกส์ 
ถึงแม้ว่าจะมีความรวดเร็วและแม่นยําสูง แต่จําเป็นต้องติดต้ังปั๊มและถังลมเพื่อให้สามารถทํางานได้ อีกท้ังยังใช้หน่วยควบคุม

แบบพีแอลซี (Programmable Logic Controller) ทําให้เคร่ืองมีราคาท่ีสูงมาก ทางคณะทีมวิจัยจึงตั้งเป้าหมายท่ีจะทําการ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งข้าวให้มีขนาดเล็กลง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีราคาท่ีถูกลง เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใช้

กับกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แก้ไขปัญหาในเร่ืองการบรรจุภัณฑ์ข้าวท่ีเสียเวลา ลดความคลาด
เคลื่อนในการชั่งข้าวและแรงงานคนท่ีใช้ในการชั่งข้าว เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าในการ

แข่งขันทางการค้าจากการนําเทคโนโลยีทางไฟฟ้ามาร่วมกับเคร่ืองผลิตแปรรูปให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษา ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
2.2 เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีได้พัฒนาข้ึน 
2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการทํางานและส่วนประกอบของเครื่องชั่งและบรรจุข้าว เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการช่ังและบรรจุข้าวให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทางคณะวิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการชั่งบรรจุข้าว ดังน้ี 
 

3.1 มาตรฐานการบรรจุข้าว 
ตามประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงสีข้าว พ.ศ.2553 ของสํานักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงข้อกําหนดในการบรรจุข้าวท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการบรรจุข้าวไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. ป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่น ผง เศษโลหะ เศษแก้ว เศษพลาสติก หรือสารเคมี เช่น น้ํามันเคร่ืองและจารบีจากการ

ซ่อมบํารุงลงบนสายพานลําเลียงและเคร่ืองบรรจุข้าว 
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2. ภาชนะบรรจุข้าว ต้องสะอาด ไม่ใช้ภาชนะเก่าท่ีเคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัตถุอันตรายมาก่อน ภาชนะบรรจุควรทํา

มาจากวัสดุท่ีไม่เป็นอันตราย อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่ชํารุด สามารถป้องกันข้าวปนเปื้อน และป้องกันความชื้นได้ 
3. ตรวจความถูกต้องของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ก่อนการใช้งานเป็นประจํา รวมท้ังสอบเทียบเคร่ืองชั่งน้ําหนักและ

เครื่องบรรจุข้าวอย่างน้อยปีละคร้ัง 
4. ควรบรรจุข้าวท่ีผ่านการผลิตลงในภาชนะบรรจุ เช่น กระสอบ หรือถุงพลาสติก ให้เรียบร้อยทันที และไม่ควรวาง

ท้ิงไว้ในพ้ืนท่ีบรรจุ ควรขนย้ายไปจัดเก็บท่ีพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ทุกวัน 
5. ควรตรวจสอบความพร้อมและความสะอาด ของสายพานลําเลียง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตก่อน

เริ่มงาน และขณะปฏิบัติงาน 
6. ภายหลังการปฏิบัติงานประจําวัน ควรทําความสะอาดและบํารุงรักษาสายพานลําเลียง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์การผลิตทุกวัน 
 

3.2 เครื่องมือชั่งตวงและบรรจุข้าว 
การชั่งตวงและการบรรจุข้าวนั้นมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือให้

มีความแม่นยําสูงข้ึนและอัตราการผลิตมากข้ึน จากการนําเทคโนโลยีท้ังทางกลและไฟฟ้าเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบ 
 

3.2.1 เครื่องชั่งสปริง 
เป็นเครื่องชั่งท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามร้านค้าหรือในตลาดสด เพ่ือใช้ชั่งสินค้าท่ีมีราคาไม่สูงมากนัก มี

ช่วงน้ําหนักการช่างหลายขนาด ตั้งแต่ 3 กิโลกรัมจนถึง 60 กิโลกรัม มีความแม่นยําอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ลักษณะการ

ทํางานจะใช้สปริงในการรับน้ําหนักและมีหน้าปัด 2 ด้าน เพ่ือให้ผู้ซ้ือและผู้ขายได้ดูผลการชั่งน้ําหนักสินค้าพร้อม ๆ กัน 
 

3.2.2 เครื่องชั่งและบรรจุข้าวระดับอุตสาหกรรม 
เป็นเคร่ืองชั่งตวงพร้อมบรรจุหีบห่อสําหรับผลิตผลทางการเกษตรได้หลากหลาย เช่น ข้าว ธัญพืช น้ําตาล เมล็ด

พืช เป็นต้น สามารถทํางานในระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่เป็นระบบพีแอลซี (Programmable Logic Controller) และนิวเมติกส์ 
สามารถควบคุมโดยผู้ใช้งานเพียงคนเดียว มีความแม่นยําและความละเอียดในการวัดค่าน้ําหนักสูงในระดับ 0.01 กิโลกรัม 
พิกัดการชั่งกว้างต้ังแต่ 5-100 กิโลกรัม ความเร็วการบรรจุและอัตราการผลิตสูงถึงประมาณ 480-720 ถุงต่อชั่วโมง สามารถ
บันทึกค่าน้ําหนัก จํานวนถุงและมีจอแสดงผล บางรุ่นเป็นระบบหน้าจอสัมผัส โครงสร้างแข็งแรง ส่วนมากทําจากวัสดุเหล็ก

และอลูมิเนียม ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีราคาสูง นําเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงเหมาะกับอุตสาหกรรมหรือโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 เครื่องชั่งและบรรจุข้าวระดับอุตสาหกรรม 

ท่ีมา: บริษัท เครื่องจักร Tianmen Xianliang, Ltd, 2561, (ออนไลน์) 
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3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กนกวรรณ หนูรูปงาม (2551) ใช้ระบบ PLC ควบคุมการทํางานบรรจุข้าวโดยนําโหลดเซลล์มาใช้ในการชั่งน้ําหนัก

ข้าวและพัฒนาโปรแกรม PLC ซ่ึงเคร่ืองชั่งแบบใหม่ทํางานโดยการแปลงค่าน้ําหนักท่ีได้จากการชั่งข้าวแล้วจึงแสดงผลบน

หน้าจอ PLC หลังจากที่ได้ทําการพัฒนาเคร่ืองชั่งและนําไปใช้งานเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า มีจํานวนถุงข้าวท่ีมีการบรรจุ

ข้าวเกิน 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 30 ของการบรรจุท้ังหมด และอีกร้อยละ 70 ไม่พบการบรรจุข้าวเกินน้ําหนัก สามารถลด
การสูญเสียจากการบรรจุข้าวเกินให้กับทางโรงงานได้เท่ากับ 181,247.411 บาทต่อ 2 เดือน 

มาโนชย์ ทองขาว และวรวิทย์ เหล่าพิเชฐกุล (2546) ได้มีการนําเอาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์วงจร AVR ATmega8 
วงจรตรวจวัดน้ําหนัก วงจรขับเคลื่อนสําหรับมอเตอร์ ลักษณะการทํางานคือ เม่ือทําการเขียนโปรแกรมและบันทึกลงในไอซี 
ATmega8 แล้ว ทําการป้อนค่าจํานวนน้ําหนักท่ีต้องการชั่ง วงจรก็จะบันทึกค่าลงไปแล้วทําการประมวลผลเพ่ือให้มอเตอร์

ทํางาน และโหลดเซลล์ท่ีติดต้ังอยู่กับภาชนะรองรับนั้น ก็จะทําการวัดค่าน้ําหนักและส่งสัญญาณกลับมาให้กับวงจร AVR 
ATmega8 อีกคร้ังหนึ่ง จากนั้นวงจร AVR ก็จะทําการเปรียบเทียบค่าท่ีได้รับกับค่าท่ีนับได้ เม่ือค่าเท่ากันมอเตอร์ก็หยุดทํางาน 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้ันตอนวางแผนการดําเนินงานวิจัย การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงในระบบไฟฟ้าจะมีการ

ควบคุมทํางานอย่างเป็นระบบ โดยสามารถอธิบายเป็นข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษา ได้แก่ 
1. ตัวอย่างข้าวท่ีใช้ในการทดสอบชั่งและบรรจุ เป็นข้าวสารขาวพันธ์ุ กข43 ท่ีนิยมปลูกกันในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ มี

ลักษณะเมล็ดข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.59 มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดยาวเรียว น้ําหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 30.35 กรัม 
2. น้ําหนักของข้าวท่ีบรรจุลงถุง จะมีน้ําหนัก 1, 2 และ 3 กิโลกกรัม จากการสํารวจความต้องการของผู้ประกอบการ

ค้าข้าวปลีกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. การสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือก

เฉพาะกลุ่มประกอบการค้าข้าวระดับวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 30 ราย  
 

4.2 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโครงสร้างเครื่องชั่งและบรรจุข้าวด้วยซอฟต์แวร์ 3 มิติ (Sketch Up) โดยกําหนดขนาดและ

วัสดุก่อนนําไปสร้างเป็นเคร่ืองมือจริง แสดงได้ดังภาพท่ี 2 ซ่ึงส่วนประกอบหลักของเครื่อง มีดังน้ี  
1. ถังใส่ข้าว (Silo) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.43 เมตร ทําจากเหล็กกล่องและเหล็กแผ่น บรรจุ

ข้าวได้ 20 กิโลกรัม เชื่อมต่อกับชุดลําเลียงข้าวผ่านช่องขนาด 5x10 เซนติเมตร 
2. ชุดลําเลียงข้าว เป็นเกลียวลําเลียงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร ยาว 0.50 เมตร ระยะห่างเกลียว 3.2 

เซนติเมตร ทําจากอลูมิเนียมบาง 0.1 เซนติเมตร ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เกียร์ขนาด 24 V DC ผ่านสายพาน 
3. ถังชั่งน้ําหนัก มีอุปกรณ์โหลดเซลล์ (Load Cell) ติดต้ังไว้สําหรับแปลงแรงท่ีกระทําเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งข้อมูลให้

หน่วยประมวลผล มีช่องปิด-เปิดเพ่ือเป็นช่องผ่านของข้าวท่ีชั่งแล้ว ซ่ึงควบคุมด้วยมอเตอร์ประตูรถยนต์ไฟฟ้าขนาด 12 V DC 
4. ตู้ควบคุม ซ่ึงประกอบด้วยมีสวิตช์เปิด-ปิดเคร่ือง หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัดท่ีแสดงค่าน้ําหนักและ

จํานวนถุง แป้นตัวเลขป้อนข้อมูลแบบ Matrix 4x4 หลอดไฟแสดงสถานะการทํางาน และวงจรควบคุมภายในตู้ 
5. กรวยบรรจุข้าว เป็นรางท่ีนําข้าวมารวมใส่ถุง โดยบริเวณปากกรวยได้ติดต้ังเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเพ่ือไปควบคุม

ช่องปิด-เปิดในถังชั่งน้ําหนัก เพ่ือให้ข้าวไหลลงมาอัตโนมัติเม่ือมีถุงมารองรับ หรือหยุดการบรรจุข้าวเม่ือไม่มีถุงพร้อมรับข้าว 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบส่วนประกอบของเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวด้วยโปรแกรมสามมิติ 
(ก) ถังใส่ข้าว , (ข) ชุดลําเลียงข้าวและถังชั่ง , (ค) ตู้ควบคุม และ (ง) กรวยบรรจุข้าว 

 

4.3 การออกแบบวงจรควบคุมการทํางาน 
หน่วยประมวลผลหลักท่ีผู้วิจัยใช้ในการควบคุมระบบการทํางานของเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino UNO R3 มีขนาดประมาณ 68.6×53.4 มิลลิเมตร เป็นบอร์ดมาตรฐานท่ีนิยมใช้งานมาก ราคาไม่แพง มีการพัฒนา 
Library จากนักพัฒนามากมาย และใช้พลังงานต่ํา โดยมีองค์ประกอบในวงจรแสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

4.3.1 อุปกรณ์หน่วยรับเข้า (input) 
1. สวิตช์แบบกด (push button) เพ่ือสั่งเริ่ม-หยุดการทํางานของเคร่ือง 
2. แป้นตัวเลขแบบ Matrix 4x4 เพ่ือป้อนข้อมูลตัวเลขของนํ้าหนักข้าวและจํานวนถุงท่ีต้องการ 
3. เซนเซอร์ (Photo Sensor) ติดต้ังบริเวณปากกรวยเพื่อไปควบคุมช่องปิด-เปิดในถังชั่งน้ําหนัก 
4. โหลดเซลล์ (Load Cell) แปลงสัญญาณเป็นค่าน้ําหนักเพ่ือนําไปเปรียบกับค่าท่ีกําหนด 
 

4.3.2 อุปกรณ์หน่วยส่งออกหรือแสดงผล (output) 
1. จอแสดงผลแบบ LCD เชื่อมต่อสัญญาณแบบ I2C แสดงค่าน้ําหนักข้าวและจํานวนถุงปัจจุบัน 
2. รีเลย์ควบคุม (Control Relay) รับสัญญาณเพ่ือตัดต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์ท้ัง 2 ชุด 

 

 
ภาพท่ี 3 วงจรควบคุมการทํางานของเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าว 

 

4.4 วิธีการเก็บข้อมูลและทดสอบประสิทธิภาพ 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจไปท่ีข้อมูลผลการทดลอง 4 ตัว ได้แก่ ความแม่นยําของการชั่งน้ําหนัก ความเร็ว

ในการบรรจุข้าว พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

4.4.1 ความแม่นยําของการชั่งน้ําหนัก 
ในการหาค่าความแม่นยําในการชั่งน้ําหนักของเครื่องชั่งและบรรจุข้าวท่ีพัฒนาข้ึนนั้น ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บข้อมูล 

โดยป้อนข้อมูลน้ําหนักข้าวท่ีต้องการ 1 กิโลกรัม เคร่ืองจะทําการบรรจุข้าวลงในภาชนะที่เตรียมไว้ พร้อมแสดงค่าของนํ้าหนัก

ท่ีวัดได้บนหน้าจอแสดงผล บันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล จากน้ันนําข้าวท่ีบรรจุไปชั่งกับเคร่ืองชั่งมาตรฐาน (ความละเอียด 

(ก) (ข) (ค) (ง) 
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0.1 กิโลกรัม) แล้วบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล หาค่าความคลาดเคลื่อนของนํ้าหนักท่ีวัดได้กับน้ําหนักจริง ทําการทดลองซํ้า

อีก 10 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย จากนั้นทําการทดลองแบบเดียวกันนี้กับปริมาณข้าว 2 และ 3 กิโลกรัม 
 

4.4.2 ความเร็วในการบรรจุข้าว 
ผู้วิจัยใช้นาฬิกาจับเวลามาตรฐาน (ความละเอียด 0.01 วินาที) โดยเริ่มนับเวลาต้ังแต่กดปุ่มตกลงบนแป้นตัวเลข

ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณให้เครื่องเริ่มทํางาน จนกระทั่งข้าวเมล็ดสุดท้ายถูกบรรจุในภาชนะทดสอบจึงกดหยุดเวลา บันทึกค่าเวลา

ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง ทําการทดสอบกับปริมาณข้าว 1,2 และ 3 กิโลกรัม น้ําหนักละ 10 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 
 

4.4.3 พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ 
ทําการวัดค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าท่ีเครื่องใช้ขณะทํางาน (on load) ด้วย Clamp Meter มาตรฐาน บันทึก

ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงสูด จากนั้นนําค่าท้ังสองไปคํานวณหาพลังงานไฟฟ้าด้วยสมการท่ี (1) 
 

    (1)   
 

เม่ือ W คือ พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) , I คือ กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 
 V คือ แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) , t คือ เวลาท่ีเครื่องทํางาน (ชั่วโมง) 
 

4.4.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการทดสอบ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้ใช้งานเคร่ืองชั่ง

และบรรจุข้าว ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค้าข้าวปลีกในอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทําการประเมินโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงจํานวน 30 คน โครงสร้างแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ีเป็นข้อคําถาม

แบบให้คําตอบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และส่วนแสดงความคิดเห็น (ธเนศ, 2552) การวิเคราะห์ผล

กระทําโดยรวบรวมคะแนนของแต่ละข้อคําถามมาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ทําการตีความหมาย

ค่าท่ีได้ พร้อมท้ังหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีครอนบาค (Cronbach, 1970) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
 

5. ผลการวิจัย 
  

หลังจากผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโครงสร้างและวางแผนการทดลองจากหัวข้อท่ี 4 แล้ว จึงได้ดําเนินการสร้างและ

ประกอบเครื่อง แล้วดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างเคร่ืองท่ีดําเนินการสําเร็จแสดงได้ดังภาพท่ี 4 
 

          
 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
(ก) โครงสร้างด้านหน้า , (ข) โครงสร้างด้านหลัง , (ค) ถังชั่งข้าว และ (ง) กรวยบรรจุข้าว 

 
 
 

(ข) (ก) (ค) (ง) 
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5.1 ผลการทดสอบความแม่นยําของการช่ังน้ําหนักและความเร็วในการบรรจุข้าว 
ผลทดสอบการทํางานของเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าว โดยการเปรียบเทียบน้ําหนักข้าวในการชั่งแต่ละครั้ง พร้อมจับเวลา

เพ่ือหาความเร็วในการบรรจุข้าว ตามวิธีการทดลองในหัวข้อ 4.4.1 และ 4.4.2 แสดงได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบชั่งและบรรจุข้าวน้ําหนัก 1, 2 และ 3 กิโลกรัม 
น้ําหนัก
ข้าว 

(กิโลกรัม) 

ค่าเฉล่ียน้ําหนักข้าว
ที่อ่านได้จากเครื่อง 

(กิโลกรัม) 

ค่าเฉล่ียน้ําหนักข้าวท่ี
วัดได้จากเครื่องชั่ง

มาตรฐาน (กิโลกรัม) 

เครื่องอ่าน
คลาดเคลื่อนเฉล่ีย 

(กิโลกรัม) 

น้ําหนักท่ีต้องการ
คลาดเคลื่อนเฉล่ีย 

(กิโลกรัม) 

เวลาท่ีใช้บรรจุ
ข้าวเฉลี่ย 
(วินาที) 

1 1.014 1.104 -0.09 +0.104 14.013 
2 2.021 2.050 -0.029 +0.05 27.804 
3 3.055 3.038 -0.017 +0.038 42.620 

X    -0.045 +0.064  
 

5.2 ผลการทดสอบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 
จากการทดสอบเพ่ือหาพลังงานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน ตามขั้นตอนในหัวข้อ 4.4.3 ได้

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเป็นดังนี้ 
1. ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสูดขณะทํางาน (I)      1.61 แอมแปร์ 
2. ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดขณะทํางาน (V)      232.5 โวลต์ 
3. กําหนดให้เครื่องทํางานต่อเนื่องเป็นเวลา            1   ชั่วโมง 
ดังน้ัน เม่ือนําค่าท้ังสามไปคํานวณในสมการท่ี (1) จะพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าท่ี (W) มีค่า 0.374 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 

5.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ผลสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าว จํานวน 30 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ใน

หัวข้อ 4.1 ในความคิดเห็นด้านต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางท่ี 2 ท้ังนี้ ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.55 แสดงว่า
มีความเชื่อม่ันปานกลาง (Garrett, 1965) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
ลําดับ ประเด็นท่ีสอบถาม X  S.D. 

1 การออกแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.10 0.55 
2 การประกอบมีความประณีตเรียบร้อย น่าใช้งาน 4.00 0.64 
3 โครงสร้างของเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน 3.70 0.61 
4 ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองสามารถใช้งานได้งา่ย 4.37 0.59 
5 สามารถนําไปทุ่นแรงหรือเพ่ิมกําลังการผลิต 4.04 0.48 
6 ประสิทธิภาพในช่ังและบรรจุข้าว 4.15 0.52 
7 การบํารุงรักษาทําได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและไม่เป็นอันตราย 4.02 0.64 
8 ความเป็นไปได้ในการนําเคร่ืองไปใช้งานจริง 4.06 0.81 
9 ต้นทุนท่ีใช้ในการสร้างเคร่ือง 4.01 0.07 
 เฉลี่ย 4.05 0.55 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผลการวิจัยในหัวข้อท่ี 5 ผู้วิจัยสามารถสรุปประสิทธิภาพของเครื่องชั่งและบรรจุข้าว

ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
1. จากการทดสอบชั่งและบรรจุข้าวท่ีน้ําหนัก 1,2 และ 3 กิโลกรัม เคร่ืองท่ีพัฒนาข้ึนอ่านค่าได้คลาดเคลื่อนจากค่า

น้ําหนักจริงเฉลี่ย -0.045 กิโลกรัม (อ่านค่าได้น้อยกว่าน้ําหนักจริง 45 กรัม) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 
2. เครื่องท่ีพัฒนาข้ึนสามารถบรรจุข้าวได้คลาดเคลื่อนจากน้ําหนักท่ีต้องการจริงเฉลี่ย +0.064 กิโลกรัม (บรรจุข้าว

เกินจากท่ีต้องการ 64 กรัม) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 
3. เครื่องทําการบรรจุข้าวปริมาณ 1 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 14 วินาที หรือสามารถคํานวณเป็นกําลังการผลิตได้

ประมาณ 250 ถุงต่อชั่วโมง 
4.พลังงานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับเคร่ืองเท่ากับ 0.374 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซ่ึงสามารถคํานวณเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีอัตรา 3 

บาทต่อหน่วย ผู้ใช้งานจะเสียค่าพลังงานไฟฟ้า 1.12 บาทต่อชั่วโมง 
5. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวเฉลี่ย 4.05 ซ่ึงอยู่ในระดับดี โดยหัวข้อท่ีผู้ใช้งานมี

ความพึงพอใจสูงสุดคือ ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองสามารถใช้งานได้ง่าย ได้คะแนน 4.37 และหัวข้อท่ีผู้ใช้งานมีความพึง

พอใจน้อยท่ีสุดคือ โครงสร้างของเคร่ืองมีความแข็งแรง ทนทาน ท่ีคะแนน 3.70 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จากผลสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ควรปรับปรุงโครงสร้างเคร่ืองให้มีความแข็งแรง มิดชิดและสวยงามมาก
ขึ้น ถังข้าวควรเป็นภาชนะปิดเพ่ือป้องกันสัตว์และแมลง และเป็นภาชนะใสเพื่อจะได้เห็นปริมาณข้าวท่ีเหลือภายใน 
 2. แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของการชั่งน้ําหนักข้าวให้มีน้อยท่ีสุด โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์โหลดเซลล์ให้มี

ความละเอียดมากข้ึนในช่วงน้ําหนักท่ีต้องการ รวมท้ังการแก้ไขการตั้งค่าปรับเทียบ (Calibration) ภายในโปรแกรม 
 3. พิจารณาเพ่ิมความเร็วรอบของมอเตอร์ลําเลียงข้าว เพ่ือให้สามารถบรรจุข้าวได้เร็วข้ึน แต่ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงความ

เสียหายต่อเมล็ดข้าว และความไว (Sensitivity) ของโหลดเซลล์ในการส่งค่าไปยังหน่วยประมวลผลด้วย 
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การประยุกตใ์ช้หุ่นยนตป์ระกอบ PITSCO TETRIX สําหรับการสอนวิชาระบบควบคุม 
ระดับปรญิญาตร ี

Application of PITSCO TETRIX Robotic Kit for Undergraduate                           
Control System Instruction 
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preecha.sakarung@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 

บทความนี้นําเสนอการประยุกต์ใช้ชุดหุ่นยนต์ประกอบ PITSCO TETRIX เพ่ือสร้างชุดทดลองท่ีปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลายสําหรับการสอนวิชาระบบควบคุมในระดับปริญญาตรี ข้อดีของการใช้ชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO 
TETRIX ในการสร้างชุดทดลองในห้องปฏิบัติการระบบควบคุมสมัยใหม่ คือ 1) มีราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับการสั่งซ้ือชุด
ทดลองสําเร็จรูปท่ีมีการทํางานใกล้เคียงกัน 2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานรวมท้ังโปรแกรมการสั่งงานของชุดทดลอง
สามารถทําได้ตามความต้องการ และ 3) ถอดประกอบใหม่ได้ตามความต้องการและเคลื่อนย้ายสะดวก ในบทความนี้จะนําเสนอ
ตัวอย่างการสร้างชุดทดลองลูกบอลบนคานเพื่อสอนการใช้งานตัวควบคุมพีไอดี โดยมีรายละเอียดการประกอบโครงสร้างทางกล 
พร้อมกับโปรแกรมการส่ังงาน จากการทดลองการทํางานของชุดทดลองลูกบอลบนคานท่ีสร้างข้ึนจากชุดหุ่นยนต์ประกอบ 
PITSCO TETRIX พบว่า ชุดทดลองดังกล่าวทํางานได้ตามวัตถุประสงค์  
 
คําสําคัญ: ชุดหุ่นยนต์ประกอบ PITSCO TETRIX  ลูกบอลบนคาน  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม  
 

Abstract 
 

This article presents the application of user-friendly PITSCO TETRIX robotic kit as the experiment 
tools for undergraduate control system course. The advantages of using PITSCO TETRIX robotic kit for a 
modern control system laboratory are as follows; 1) the price is reasonable comparing to other ready-
made experiment kits that have similar features, 2) the kit’s structure including its controlling software of 
the experiment kit can be modified as needed, and 3) it is portable and easy for reconfiguration. In this 
paper, the Ball on Beam kit was exploited to demonstrate how PID controllers work with the mechanical 
structure of the Ball on Beam kit described in details including LabVIEW programing. It resulted that the Ball 
on Beam worked in a good way with stability, corresponding to the control system laboratory objectives.   

 
Keywords: PITSCO TETRIX Robotic kit, ball on beam, control system laboratory  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

366 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 385 

1. บทนํา  
 

เนื่องจากชุดทดลองในห้องปฏิบัติการระบบควบคุมสมัยใหม่มีราคาสูง และยังมีรูปแบบให้เลือกซ้ือท่ีไม่หลากหลาย

ตามความต้องการ ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทําการพัฒนาชุดทดลองต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ประกอบการเรียน

การสอนเอง (Awtar et al., 2002), (Okamura et al., 2002) ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของชุดประกอบหุ่นยนต์สําเร็จรูปท่ีมี

มากมาย ส่วนมากสร้างจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน และท้ังหมดมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากกว่าในอดีต (Paul et al., 2015), 
(Stephen et al., 2003) ด้วยข้อดีของชุดประกอบหุ่นยนต์สําเร็จรูปท่ีมีความยืดหยุ่นของโครงสร้างชิ้นย่อย ๆ ทําให้มัน

เหมาะสมกับการสร้างชุดทดลองท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนในแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ประดิษฐ์ได้ 
 บทความนี้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับชุดทดลองในห้องปฏิบัติการระบบควบคุมสมัยใหม่ว่า ควรประกอบไปด้วย ชุด

สาธิต และชุดทดลองท่ีหลากหลายรวมท้ังมีจํานวนท่ีเพียงพอต่อการช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ และมุ่งม่ันศึกษาเพ่ือให้

เข้าใจการทํางาน ตลอดจนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปเพ่ิมเติม สนับสนุนการเรียนในรายวิชาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สําคัญ ท้ังนี้เพราะการทํางานของบัณฑิตจบใหม่ในอนาคตจะต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
รวมท้ังอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาท่ีต้องตระหนักว่าการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมควรต้องใช้เทคโนโลยีท่ีเป็น

ปัจจุบัน 
บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการสร้างชุดทดลองลูกบอลบนคาน ซ่ึงเป็นท้ังชุดสาธิตและชุดทดลองเพ่ือใช้ประกอบการ

สอนการทํางานของตัวควบคุมพีไอดี ในการควบคุมตําแหน่งของลูกบอลให้หยุดนิ่งหรือเคลื่อนท่ีรอบ ๆ ตําแหน่งท่ีต้องการใด ๆ 
บนคานได้ โดยชุดทดลองนี้สร้างจากชุดประกอบหุ่นยนต์สําเร็จรูป   

 
2. วิธีการดําเนินงาน  
 

2.1 ชุดทดลองลูกบอลบนคาน   
ชุดทดลองลูกบอลบนคานเป็นตัวอย่างของชุดทดลองท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ระบบควบคุม ระดับปริญญา

ตรี หลักการทํางานของชุดทดลองลูกบอลบนคานแสดงดังภาพท่ี 1 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ เม่ือกําหนดตําแหน่งบนคานท่ี

ต้องการให้ลูกบอลหยุดนิ่งอยู่ไว้แล้ว วงรอบของการคํานวณจะเริ่มต้นจากค่าตําแหน่งของลูกบอลท่ีวัดได้จากตัวตรวจวัด

ระยะทางแบบอินฟราเรด จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับค่าตําแหน่งบนคานท่ีต้องการ ผลความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจะถูกส่งเข้าไปท่ี

ตัวควบคุมซ่ึงในท่ีนี้ใช้ตัวควบคุมพีไอดี จากความสัมพันธ์ทางสมการระหว่างตัวแปรอินพุต และค่าอัตราขยายของตัวควบคุม

พีไอดี จะทําให้เกิดสัญญาณเอาต์พุตท่ีเหมาะสม  เม่ือสัญญาณเอาต์พุตดังกล่าวส่งไปกระตุ้นการทํางานของมอเตอร์เซอร์โว  

 
 

ภาพท่ี 1 หลักการทํางานของชุดทดลองลูกบอลบนคาน 
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เม่ือมอเตอร์เซอร์โวเคลื่อนท่ีจะทําให้คานเคลื่อนท่ีขึ้นลง ส่งผลให้ลูกบอลเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตําแหน่ง และเริ่มรอบการ

ทํางานใหม่ไปเร่ือย ๆ ในเวลาไม่นานผลความแตกต่างระหว่างค่าตําแหน่งบนคานท่ีต้องการและตําแหน่งของลูกบอลท่ีวัดได้

จากตัวตรวจวัดจะมีค่าลดลง ท้ังนี้เม่ือสมมุติว่ามีการกําหนดค่าอัตราขยายท่ีเหมาะสมให้กับตัวควบคุมพีไอดี ชุดทดลองลูกบอล

บนคานที่นําเสนอแสดงดังภาพท่ี 2ก เม่ือตําแหน่งของลูกบอลวัดได้โดยใช้ตัวตรวจวัดระยะทางแบบอินฟราเรด (SHARP 
2DI20X F 8X) ซ่ึงให้สัญญาณเอาท์พุทแบบอนาลอก 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                ก.                                                                ข. 
ภาพท่ี 2 ก. ชุดทดลองลูกบอลบนคานท่ีนําเสนอ ข. ชิ้นส่วนของชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX MAX หนึ่งชุด 

ท่ีมาของภาพ 2ข: https://www.pitsco.com/TH/Shop/Robotics/WRO-Competition-Set-with-myRIO  
 

2.2 ชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX   
ชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX หนึ่งชุดประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อย ๆ หลายรูปแบบ ระบบเฟืองทางกล สกรู 

และน็อต ซ่ึงท้ังหมดทํามาจากอลูมิเนียม ดูภาพท่ี 2ข ประกอบ สําหรับตัวประมวลผลใช้ NI myRIO (Paul et al., 2015)
ควบคู่กับโปรแกรม LabVIEW  

 

2.3 การประกอบโครงสร้างทางกลของชุดทดลอง   
ชิ้นส่วนย่อยท้ังหมดของชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX จะมีไฟล์โครงสร้างดิจิตอลแบบ 3 มิติพร้อมใช้และให้

ดาวน์โหลดแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (PITSCO., 2019) ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะนําไฟล์ 3 มิติของชิ้นส่วนดังกล่าวมาประกอบที

ละขั้นตอนเพ่ือแสดงวิธีการประกอบชุดทดลองในแต่ละขั้นตอนด้วยภาพ 3 มิติ ตัวอย่างข้ันตอนการประกอบชุดทดลองลูกบอล

บนคานแสดงดังภาพท่ี 3 - 5 
              
             

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  ก.                                                                      ข. 
ภาพท่ี 3 ตัวอย่างขั้นตอนการประกอบ (ขั้นตอนท่ี 1) ก. อุปกรณ์ท่ีใช้ และ ข. ชิ้นงานท่ีประกอบได้ 
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ขั้นตอน 1-1                 ขั้นตอน 1-2                               ขั้นตอน 1-3                                ขั้นตอน 1-4 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างข้ันตอนการประกอบ (ขั้นตอนท่ี 1) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนย่อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ชุดทดลองลูกบอลบนคานในรูปแบบ 3 มิติท่ีประกอบเสร็จ 
 

2.4 การต่อสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณ 
ต่อการ์ดเชื่อมต่อ (Adapter) เข้ากับ myRIO และต่อสายไฟจากแบตเตอร่ีไปเลี้ยง myRIO ดังภาพท่ี 6 ก.    ต่อ

สายสัญญาณของตัวตรวจวัดอินฟราเรดเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อท่ีฝังอยู่ใน myRIO ดังนี้ สายสีเหลืองเข้ากับ I0, สายสีแดงเข้ากับ 
5V และสายสีดําเข้ากับ GND และต่อสายสัญญาณของมอเตอร์เซอร์โวดังนี้ สายสีเหลืองเข้ากับ I08/PWM0, สายสีแดงเข้ากับ 
5V และสายสีดําเข้ากับ GND ดูภาพที่ 6 ข. 

 
 

 
 

 

 
  ก.                                                      ข. 

ภาพท่ี 6 การต่อสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณของชุดทดลอง 
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2.5 โปรแกรมการติดต่อและควบคุม 
หลังจากเปิดโปรแกรม LabVIEW และเรียกโปรแกรม Balance Arm Main.VI หรือเขียนใหม่ตามภาพท่ี 7 (ปรีชา, 

2018) ซ่ึงแสดงส่วน Front Panel ซ่ึงเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในการกําหนดตําแหน่งของลูกบอล กําหนดค่าของตัวควบคุม 
เลือกชนิดของตัวควบคุม และแสดงระยะทางของลูกบอลบนคาน และอื่น ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 โปรแกรม Balance Arm Main.VI ด้าน Front Panel ของชุดทดลอง 

 
ภาพท่ี 8 โปรแกรม Balance Arm Main.VI ด้าน Block Diagram ของชุดทดลอง 
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ภาพท่ี 8 แสดงส่วน Block Diagram ซ่ึงเป็นส่วนของโปรแกรมการทํางาน โดยสามารถอธิบายได้ตามหมายเลข

กํากับดังนี้  
1. รับสัญญาณระยะทางท่ีวัดได้จากตัวตรวจวัดอินฟราเรด     
2. เปลี่ยนค่าระยะทางท่ีวัดได้ให้อยู่ในค่าท่ีเหมาะสม (0 – 100%) 
3. ส่งค่าระยะทางท่ีเหมาะสมและค่าสัญญาณอ้างอิงไปให้ PID Advanced Autotuning ท่ีมาพร้อมค่าอัตราขยาย

เริ่มต้น  
4. สัญญาณเอาท์พุทแบบ PWM ท่ีต่ออยู่กับมอเตอร์เซอร์โวซ่ึงจะทําให้คานเคลื่อนท่ีขึ้นลงได้ 
5. แสดงตําแหน่งท่ีต้องการและตําแหน่งของลูกบอลจริงท่ีเคลื่อนท่ีบนคานบนหน้าจอของกราฟ 

 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 

การทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 1. กดปุ่ม Enable PID ไม่ให้ทํางานและปรับค่า offset ของรางท่ีเอียง เพ่ือทําให้ลูกบอล

หยุดนิ่งไม่เคลื่อนท่ี 2. จับลูกบอลเคลื่อนท่ีบนรางจากปลายด้านหนึ่งไปถึงปลายอีกด้านหนึ่ง เพ่ือต้ังระยะทางและทําอัตราส่วน 
0 – 100% 3. กดปุ่ม Enable PID ให้ทํางานและเลือกการปรับค่าตัวควบคุมพีไอดีเป็นแบบอัตโนมัติ ภาพท่ี 9 แสดงการ
ทํางานควบคุมตําแหน่งของลูกบอลเม่ือสัญญาณรบกวนจากภายนอกทําให้ตําแหน่งของลูกบอลห่างจากตําแหน่งอ้างอิงใน

ช่วงแรก (22.66%) เม่ือเวลาผ่านไปค่าความผิดพลาดค่อย ๆ ลดลงและลูกบอลหยุดนิ่งซ่ึงแสดงได้ดังภาพท่ี 7  
 

 
 

ภาพท่ี 9 การควบคุมตําแหน่งของลูกบอลเม่ือมีสัญญาณรบกวน 
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4. บทสรุป 
 

บทความนี้นําเสนอการประยุกต์ใช้ชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX เพ่ือสร้างชุดทดลองท่ีปรับเปลี่ยนได้อย่าง

รวดเร็วและหลากหลายสําหรับการสอนวิชาระบบควบคุมในระดับปริญญาตรี โดยมีตัวอย่างคือการสร้างชุดทดลองลูกบอลบน

คานเพ่ือสอนการใช้งานตัวควบคุมพีไอดี รายละเอียดการประกอบโครงสร้างทางกล สามารถดูได้จากคู่มือท่ีมีภาพประกอบ

แบบ 3 มิติ รวมท้ังการต่อเชื่อมสายสัญญาณต่าง ๆ พร้อมกับโปรแกรมการสั่งงานก็แสดงอย่างละเอียดในคู่มือดังกล่าวด้วย 
 จากการทดลองการทํางานของชุดทดลองลูกบอลบนคานท่ีสร้างข้ึนจากชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX 

พบว่า ชุดทดลองดังกล่าวสามารถควบคุมตําแหน่งของลูกบอลได้ตามตําแหน่งอ้างอิงท่ีกําหนดโดยมีเสถียรภาพ และเม่ือมี
สัญญาณรบกวนเข้ามาทําให้ตําแหน่งของลูกบอลเคลื่อนท่ีห่างออกจากตําแหน่งอ้างอิง ตัวควบคุมพีไอดีก็ควบคุมให้ตําแหน่ง

ของลูกบอลเคลื่อนท่ีกลับเข้ามาใกล้ตําแหน่งอ้างอิงอีกคร้ัง  
นอกจากการสร้างชุดทดลองในห้องปฏิบัติการระบบควบคุมสมัยใหม่แล้ว ชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX ยัง

เหมาะสมกับการสร้างสื่อประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับชั้นปีท่ี 1 จนถึงในระดับชั้น

ปีสุดท้ายคือการสร้างโครงงานวิศวกรรม สําหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมอีกด้วย  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณโครงการ Talent Mobility ประจําปีพ.ศ. 2560 ท่ีให้ทุนสนับสนุน และขอขอบคุณบริษัท แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีให้การสนับสนุนชุดประกอบหุ่นยนต์ PITSCO TETRIX 
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Energy and Cost Efficient Designing of Massive MIMO  
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Abstract 

 
Massive Multiple Input and Multiple Output (MIMO) have been a most vital and key technology 

for the wireless communication systems, which refers to the large number of transmitting antennas at the 
Base Station antenna array serving a relatively less number of users and provides the higher throughput, 
less power consumption and the simplicity in the signal processing of the overall systems. In this paper, 
we work on the energy and cost efficient designing of Massive MIMO and computes the optimal parameters 
of the system. We assume that each of the transmitting chain at the base station is equipped with nonlinear 
power amplifier in order to reduce the cost. The alternating convergence method is proposed in this paper 
for the optimization of energy efficiency, and the proposed alternating convergence method works by 
calculating the optimal parameters of the systems, i.e. optimal number of transmitters, optimal end 
users, optimal system throughput and the corresponding energy efficiency.  
 
Keywords: energy efficiency, massive MIMO, power consumption, nonlinear amplifiers 
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1. Introduction  
 

Demand for the Wireless throughput has been growing with every passing year and the available 
electromagnetic spectrum is getting congestion due to the ever increasing number of end users (Wong et 
al., 2017) (Wu et al., 2017: 72-80) (Index, C. V. N.:2017).The Multiple Input Multiple Output technologies 
have proven to be handy in terms of improving the overall throughput of the system and has been 
widely studied during the last couple of decades (Ma et al., 2011: 78-82). Owing to the benefits of MIMO 
technologies, the researchers have started to explore more practical Massive MIMO systems. In the 
Massive MIMO, the Base Station (BS) is typically equipped with the hundreds of antennas serving a 
relatively less number of end users and offers the higher multiplexing gains, simple signal processing and 
the improvement in the energy and power consumption (Larsson et al., 2013) (Zheng et al., 2015:1738-
1760). The researchers were keen to improve the overall throughput of the system, but the inevitable 
energy and power consumption of the wireless devices have taken the attraction of researchers to 
explore the energy efficient designing of wireless and communication devices (Ramezani et al., 2017:62-
69). 

The energy efficiency of the communication devices can be interpreted as the ratio of radiated 
throughput with all the consumed and transmitted power. Various power consumption models have 
been presented for the MIMO technologies in Zhang et al. (2016:277). In Mohammed (2014:62), the 
authors work on the energy efficient designing of Massive MIMO, but they have not taken the overhead 
factor during the channel acquisition into account which in turn let them have the substantial 
improvement in the energy efficiency of the system. In Björnson et al. (2015: 3059-3075) and Khan et al. 
(2017:7), the authors work on the energy efficient designing of Massive MIMO and computes the optimal 
parameters of system, but the computation complexity behind their algorithm is very high. In Uthansakul 
et al. (2018), authors work on the energy efficient designing of Massive MIMO by assuming the ideal power 
amplifiers at the BS. The effects of the nonlinear power amplifier on the performance of Massive MIMO 
have been interrogated in Guerreiro et al. (2016), whereas the effects of nonlinear power amplifiers can 
be compensated by using the procoders with low peak to average power ratio (Mohammed et al., 2013: 
1059-1071) (Studer et al., 2012). 

In this paper, we work on the energy and cost efficient designing of Massive MIMO. We assume 
that each of the transmitting chain at the BS is equipped with nonlinear amplifier, which in turn leads to 
the distortion in the desired signal. Furthermore, we propose the alternating convergence method in this 
paper and the proposed algorithm works by computing the optimal system parameters in terms of energy 
efficient designing of Massive MIMO. The complexity of the proposed algorithm is computed in terms of 
lamda big O notation to highlight the significance of the proposed algorithm. 
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Figure 1 Massive MIMO with nonlinear amplifiers 

 
2. Spectral efficiency  
 

Consider the Fig.1, where the base station is equipped with M transmitting antennas and serving 
K  number of end users. As we have assumed that the base station is equipped with nonlinear amplifiers 
in each transmitter chain then the signal at the output of the nonlinear amplifier can be decomposed 
into additive summation of two uncorrelated components, i.e. useful signal and the distortion terms as 
per the Bussgang’s theorem (Rowe, H. E., 1982). Conventionally used amplifiers in the case of MIMO 
systems are the multi-transistor amplifiers such as Doherty amplifiers, but they are not feasible to use in 
the case of Massive MIMO because of the large number of BS antennas and we need to have nonlinear 
and cost efficient power amplifiers in the case of Massive MIMO like class A, class B or class C. The signal 
received at the K th user terminal can be written as: 
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            (1) 
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  represent the correlation of the nonlinear power 

amplifier on the interference term and n is the Additive White Gaussian Noise (AWGN) with unity mean 
and zero variance. The H  is the channel matrix and V  is the M K percoding matrix. In this paper, we 
aim to ensure the equal rate for all the users and the allocation of power in order to meet the equal rate 
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condition for all the users can be written as  kp p M K  in Khan et al. (2017:7). By assuming the 
Zero Forcing precoding at the base station then the equation (1) can be written as: 

 
1 2T /

k k k k ky h Vp s d n                             (2) 
  
 The achievable rate for the k-th user can be written as: 
 

 2 1k kR log SN R                                        (3) 
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                                (4) 

 
By taking the overhead of the channel estimation 1

TK

U
  
 

, the achievable rate for the k-th 

user can be written as: 
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               (5) 

 
Where T is the total pilot length in each coherence blockU .  

 
3. Power consumptions  
 

In this subsection, we model the power consumption of the Massive MIMO. The overall power 
consumption of the Massive MIMO can be written as the additive summation of all the transmitted or 
amplifier power AP  and consumed power CP  from the transmitter side to receiving end. The overall 
power consumption TP  can be written as: 

 
T A CP P P                                                                           (6) 

 
The transmitted or amplifier power can be written as (Uthansakul et al., 2018): 
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                                      (7) 

 
The power consumption of each transmitting and receiver chain TCP  can be written as: 
 

   T C t rP M P K P                                             (8) 
 

Where tP  and rP represents the power consumption in each transmitter and receiver chain. 
The power consumption during the coding CP  and decoding DP  of signal can be written as 

c / dP : 
 

 c / d K C DP R P P                                 (9) 
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The power consumption during the estimation of channel and linear processing can be written as 
(Ahmad et al., 2018): 
 

2 2 4
C E

t r

K B T M
P

U  
 

  
 

                                (10) 
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Where t , r  represents the computational complexities at the BS and end users. 
The overall power consumption by using the equations (6-11) can be written as: 
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With the following substitutions: 
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4. Problem Formation and the Solution 
 

The overall energy efficiency of Massive MIMO can be written as: 
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            (13) 

 
The M , K   and p  are closely coupled with each other, so consider the following substitutions 

to simply the equation (13) and 1 2 3b k ,b M / K ,b kp   . Therefore, the energy efficiency can be 
written as: 
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            (14) 

 
With the following optimization problem: 
 

 1 2 3

1 2 3

   

 to   + , + , 0

M a x im ize E E b ,b ,b

C o n s tra in t b b b  
                                    (15) 
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The optimization problem of  1 2 3EE b ,b ,b undergoes the quasi concave response in each 
respective domain 1 2b ,b  and 3b . Due to space limitations, we have omitted the solution of the above 
optimization problem and just presented the final answers. The domains of the energy efficiency are 
changed into 1 2b ,b  and 3b  with the help of substitutions as can be seen in the table 1. The solution of 
the energy efficiency in each domain can be written as: 

 

      2 3 2
1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1

1

EE 2 2 3
d

b a a b a b a b b b b a a b a b
db

                   
 (16) 

 

            2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 2 4
2

EE 1 1 1 1
d

b a a b a a a b a ln a b a
db

           
        (17) 

 

          3 3 1 3 2 1 3 3 4 3 3 4
3

EE 1 1
d

b a a b a a a b a ln a b a
db

                                   (18) 

 
Require: T ,U , kD , A  

1. Initialize 1 2b ,b  and 3b . 

2. Find and update the zero point of  1
'EE b  by using the eq(16). 

3. Find and update the zero point of  2
'EE b  by using the eq(17). 

4. Find and update the zero point of  3
'EE b  by using the eq(18). 

5. Repeat steps (2) to (4) until converges. 

6. Compute the optimal M,K, R, and EE. 

Algorithm1 : Alternative Convergence Method. 
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5. Simulations  
 

In this section, we have performed the simulations and discussed the simulation results. The following 
realistic simulation parameters are selected in this paper i.e. 19 5B . MHz , 1750U  , 12 8Gflops/Wt .  , 

6Gflops/Wr  , 25kD dB  , 1T  , 0 30A .  .  
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Figure 2 Optimal number of Transmitters and receivers 

 
Figure 3 Area throughput and the corresponding transmission power 

  
 

Figure 4 Energy Efficiency 
 

The Figure 2 unveils the optimal number of transmitters and receivers computed at different 
distances between the base station and users with respect to different consumed power. As it be seen in 
Figure 2 that more number of BS antennas are required to cover the large distance. Furthermore, more 
number of end users can be accommodated when the distance between the base station and the end 
users is large. The Figure 3 unveils the area throughput and transmitted power computed at different 
distances between the base station and users with respect to different consumed power. The throughput 
comes out to be maximized when the end users are located near to the BS and when the power 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 379



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 407 

consumption of the system is high then the system needs to transmit more power in order to cover more 
distance, and the corresponding energy efficiency of the system reduces as can be seen in Figure 4. The 
second graph in Figure 4 unveils the computational complexity of the proposed alternating convergence 
method where it can be seen that the proposed algorithm converges completely at the 3rd and 4th 

iterations. The computation complexity of the proposed algorithm can be written as:   4 nln n  . 

 
6. Conclusion 
 

In this paper, we worked on the energy and cost efficient designing of Massive MIMO. The optimal 
system parameters are computed in terms of energy efficient prospective of Massive MIMO by taking the 
effects of nonlinear amplifier in each transmitter chain. The simulation results show that when the 
distance between the BS and the end users increase then the system needs to transmit more power and 
the circuit power consumption also is increased. Due to the more transmission of power, the optimal 
system throughput and the corresponding energy efficiency get reduced. Furthermore the proposed 
algorithm works efficiency without much complexity. 
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Climate Measurement System for Electric Power Generation Case Study: 
Phetkasem Road, Wat Sisa Thong, Sisa Thong Sub-district, 

Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 
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บทคัดย่อ  

 
บทความน้ีนําเสนอการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่ีทําการตรวจวัดบริเวณ

สะพานลอยคนข้าม ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยติดต้ังระบบ
ตรวจวัดเพ่ือเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงข้อมูลท่ีเก็บประกอบไปด้วยความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกด
อากาศ และปริมาณนํ้าฝน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2562 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเร็วลมบนทางหลวง
ท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ในช่วงเวลากลางคืน สภาพการจราจรคล่องตัว รถทําความเร็วได้ ซ่ึงความเร็วลม
โดยเฉล่ียจะอยู่ท่ี 2.19 เมตรต่อวินาที พลัฎงงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะได้จะอยู่ท่ี 5.19 วัตต์   
 
คําสําคัญ: สภาพภูมิอากาศ  พลังงานลม  พลังงานไฟฟ้า  ทางหลวง 
 

Abstract 
 

This paper presents a measurement and analysis of climate data, to generate electric power, 
which was measured from a pedestrian crossing overpass, located in front of Sisa Thong temple, Petchkasem 
highway Road, Sisa Thong Subdistrict, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province. A measurement 
system was installed to collect climate data, which consists of wind speed, wind direction, temperature, 
humidity, air pressure, and rainfall. The period of collection was during May 2-4, 2019. The results of 
analysis showed that the wind speed on the highway that is suitable to generate electric power is during 
night time with no congestion of traffic, which encourages cars speeding. The average of wind speed is 
2.19 meters per second that was expected to be able to generate electrical power at 5.19 watts.  
 
Keywords: climate data, wind power energy, electrical energy, highway 
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1. บทนํา  
 

พลังงานลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ในปัจจุบันมีการนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
ใช้กังหันลมเพ่ือสกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปล่ียนให้เป็นให้เป็นพลังงานกล สามารถนําพลังงานกลนี้ไปใช้งานต่อไป 
(จอมภพ แววศักด์ิ, 2558) 

กระแสลมท่ีเกิดจากยานพาหนะ โดยการจราจรในทางหลวง เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานลมท่ีสามารถจ่ายพลังงานให้

แสงสว่างของทางหลวงและสัญญาณโทรคมนาคมได้ A. A. Al-Aqel et al (2017) ได้ทําการประเมินศักยภาพของการใช้ลม

ขนาดเล็ก โดยติดต้ังกังหันตามทางหลวงในรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย มีการตรวจสอบพารามิเตอร์เพ่ือความเหมาะสม เช่น 
การวางกังหันลม ระยะทางด้านข้างจากไหล่ถนน ความสูงจากพ้ืนดินและการวางแนวของกังหันลมให้สัมพันธ์กับท้องถนน 
ผลการวิจัยพบว่าตําแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับกังหันลมอยู่ท่ี 1.0 เมตร จากระยะทางด้านข้างและความสูงเหนือพ้ืนดิน

ตามลําดับและทิศทางท่ีเหมาะสมนั้นพบว่าห่างจากถนน 45 องศา ท่ีกังหันลมแกนนอนสามารถทํางานได้ และยานพาหนะ

ขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกและรถบัส พบว่าให้ความเร็วลมสูงกว่าเม่ือเทียบกับยานพาหนะอื่น ๆ  
ในประเทศไทย วิรชัย โรยนรินท์ และคณะ (2555) ได้สร้างกังหันลมแบบแรงผสมเพื่อใช้สําหรับผลิตไฟฟ้าเพ่ือแสง

สว่างบนถนน โดยทําการวิจัยบริเวณถนน รังสิต-นครนายก โดยอาศัยลมจากการเคลื่อนท่ีของยานพาหนะและลมจาก

ธรรมชาติ เป็นต้นกําลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท่ีความเร็วลม 5 m/s ได้กระแสออกมาท่ี 30 V 5A 
ประสิทธิภาพที่กังหันผลิตได้ 20.4%  
 
2. วัตถุประสงค์ 

 

เพ่ือวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศบริเวณทางหลวง ท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่าง 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 พลังงานลม ลมท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว V ผ่านพ้ืนท่ีหน้าตัด A สามารถคํานวณได้จากสมการท่ี (1)  
 

 
 (1) 

 

เม่ือ  คือกําลังของลม (Watts)  คือความหนาแน่นของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.225 kg/m3    คือพ้ืนท่ีหน้าตัด 
(m2) และ  คือความเร็วลม (m/s)  

พลังงานลมซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนท่ีของมวลอากาศท่ีความเร็วค่าหนึ่ง (พลังงานจลน์) เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานทาง

กลด้วยแรงบิดและความเร็วรอบของแกนหมุนกังหัน (torque and speed conversion) พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหัน

ถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซ่ึงเชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม 
 

3.2 Weather Station Kit 
ชุดสถานีตรวจวัดอากาศ ประกอบไปด้วยเคร่ืองวัดความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณนํ้าฝน ความกดอากาศ รวมไปถึง

อุณหภูมิและความชื้น สื่อสารแบบอนุกรม แสดงได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 Weather Station Kit [5] 
ท่ีมา: https://www.dfrobot.com/product-1308.html 

 

3.3 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 ใช้ chip ของ ATmega 2560 ท่ีมีหน่วยความจําแฟลช 256 KB RAM 8KB  แรงดันของ

ระบบอยู่ท่ี 5 V มี Digital Input/Output จํานวน 54 ขา มี Analog Input 16 ขา Serial UART 4 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุด 
เขียนโปรแกรมบน Arduino IDE และโปรแกรมผ่าน USB 

 

 
 

ภาพที่ 2 Arduino Mega 2560 [6] 
ท่ีมา: http://www.robotpark.com/Arduino-MEGA-2560-En 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

Arduino Mega 2560 จะรับค่าความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณนํ้าฝน และความกดอากาศจาก 
Weather Station Kit และทําการบันทึกค่าลงใน SD Card แสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 System Diagram  
 

ข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้ใน SD Card จะเป็นไฟล์ข้อมูลประเภท text file และทําการบันทึกทุก 1 นาที ซ่ึงมีวันเวลา 
ทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และปริมาณนํ้าฝน โดยเฉล่ีย แสดงได้ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลท่ีบันทึกใน SD Card เฉลี่ยรายวัน 

Datetime Wind Direction Wind Speed Temperature Humidity Pressure Rain 

2 May 2019 146.94 2.57 37.11 41% 977.71 0.00 

3 May 2019 178.43 2.27 35.15 67% 1002.67 0.00 

3 May 2019 135.77 1.75 45.97 37% 996.99 0.00 
 

ช่วงเวลาท่ีทําการเก็บข้อมูลเป็นวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562ช่วงเวลา 13.13 น. - 14.50 น. วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562
ช่วงเวลา 19.16 น. ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 เวลา00.17 น. และวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562ช่วงเวลา 10.54 น. - 14.18 น. 
สถานท่ีทําการเก็บข้อมูลจะอยู่บนสะพานลอยคนข้าม หน้าวัดศรีษะทอง ซ่ึงมีความสูงจากพื้นประมาณ 5.50 เมตร  

จากตารางท่ี 4.1 ความเร็วลมเฉลี่ยของวันท่ี 2 พฤษภาคม จะสูงเนื่องจากทําการตรวจวัดช่วงบ่าย สภาพจราจร

คล่องตัว ส่งผลให้มีลมเพ่ิมข้ึน ทิศทางลมจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 37 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ท่ี 41 % ทางผู้วิจัยได้ทําการตรวจวัดท้ังกลางวันและกลางคืน ตามภาพท่ี 4 

 

  

4.1 ช่วงกลางวัน 4.2 ช่วงกลางคืน 
 

ภาพท่ี 4 สถานท่ีทําการตรวจวัดสภาพอากาศ 

 
5. ผลการวิจัย 
 

ช่วงเวลาท่ีทําการเก็บข้อมูลเป็นวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562ช่วงเวลา 13.13 น. - 14.50 น. วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562
ช่วงเวลา 19.16 น. ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 เวลา00.17 น. และวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562ช่วงเวลา 10.54 น. - 14.18 น. 
สถานท่ีทําการเก็บข้อมูลจะอยู่บนสะพานลอยคนข้าม หน้าวัดศรีษะทอง ซ่ึงมีความสูงจากพื้นประมาณ 5.50 เมตร ค่าความเร็ว
ลมจะแสดงตามตารางท่ี 5.1  
 

ตารางท่ี 5.1 ความเร็วลม สูงสุด ต่ําสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลา 

Datetime Max (m/s) Min (m/s) Average (m/s) 

2/5/19 13:13-14:13 3.34 1.79 2.70 

3/5/19 19:16-20:16 3.34 0.00 2.42 

3/5/19 20:17-21:17 3.34 1.34 2.62 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)

Datetime Max (m/s) Min (m/s) Average (m/s) 

3/5/19 21:18-22:18 3.79 1.34 2.65 

3/5/19 22:19-23:19 3.13 1.68 2.00 

4/5/19 10:54-11:54 2.68 0.00 1.93 

4/5/19 11:55-12:55 2.24 1.34 1.65 

4/5/19 12:56-13:56 2.24 0.89 1.59 

จากตารางท่ี 5.1 ช่วงเวลาท่ีความเร็วลมสูง จะอยู่ในตอนกลางคืนและตอนบ่าย ซ่ึงสภาพการจราจรคล่องตัว จะมี
แรงลมจากยานพาหนะมาเสริม ทําให้ความเร็วลมมีมาก และถ้าสมมติให้ขนาดใบพัดกังหันลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 
เมตร ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้ โดยคํานวณจากสมการท่ี 1 จะได้ตามตารางท่ี 5.2

ภาพท่ี 5 ความเร็วลมจําแนกตามช่วงเวลา

ตารางท่ี 5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้ เม่ือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดกังหันลม 1 เมตร

Datetime Max (watts) Min (watts) Average (watts) 

2/5/19 13:13-14:13 20.96 3.23 11.07 

3/5/19 19:16-20:16 20.96 0.00 7.97 

3/5/19 20:17-21:17 20.96 1.35 10.12 

3/5/19 21:18-22:18 30.62 1.35 10.47 

3/5/19 22:19-23:19 17.25 2.67 4.50 

4/5/19 10:54-11:54 10.83 0.00 4.04 

4/5/19 11:55-12:55 6.32 1.35 2.53 

4/5/19 12:56-13:56 6.32 0.40 2.26 
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ภาพท่ี 6 พลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้

6. สรุปผล

จากการทดลองตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณหน้าวัดศีรษะทอง เพ่ือมาวิเคราะห์หาพลังงานลม เพ่ือการผลิตไฟฟ้าให้

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จะเกิดข้ึนช่วงเวลาประมาณ 21-22 นาฬิกา อุณหภูมิอยู่ท่ี 36 °C ความชื้นในอากาศ 66% ความกด
อากาศ 1007.8 hPa และจากการจําลองขนาดกังหันลม ทําให้ทราบว่าย่ิงกังหันลมมีขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัดใหญ่ก็ย่ิงสามารถผลิต

พลังงานไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
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การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณศีกึษา:  
ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

Climate Analysis for Electric Power Generation Case Study: 7th Floor of 
Engineering and Technology Building Nakhon Pathom Rajabhat University. 
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บทคัดย่อ  
 

บทความนี้นําเสนอการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่ีทําการตรวจวัดบนดาดฟ้าชั้นท่ี 7 อาคาร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยติดต้ังระบบตรวจวัดเพ่ือเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงข้อมูลท่ีเก็บ
ประกอบไปด้วยความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ และความชื้น เก็บข้อมูลทุก 1 นาที ใช้ระยะเวลาในเก็บประมาณ 1 เดือน 
และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงเวลาท่ีมีความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. 
ทิศทางลมจะอยู่ท่ี 156.66 องศาหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิจะอยู่ท่ี 33 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์จะอยู่ท่ี  ุ68 % ถึง 97 % ถ้าใช้กังหันลมแบบแกนแนวนอนซ่ึงมีราคาถูกกว่าแบบแกนแนวต้ัง จะใช้ใบพัดท่ีมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เมตร จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
 
คําสําคัญ: สภาพภูมิอากาศ  พลังงานลม  พลังงานไฟฟ้า  
 

Abstract 
 

This paper presents climate data analysis to generate electric power, which was measured from 
the 7th floor of the Engineering and Technology building, Nakhon Pathom Rajabhat University. A measurement 
system was installed to collect climate data that consists of wind speed, wind direction, temperature and 
relative humidity. The data was collected every 1 minute for one month duration, and then analyzed 
those collected data. The result showed that duration of highest wind speed was during 13.00 to 17.00 pm, 
wind direction was at 156.66 degrees or southeast, temperature was during 33 degrees Celsius to 40 degrees 
Celsius, and relative humidity was during 68% to 97%. In this case, if using a horizontal axis wind turbine 
that is cheaper than vertical axis, propeller must have 1.5 meters diameter to be able to generate 
electric power.  
 
Keywords: climate data, wind power energy, electrical energy  
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1. บทนํา  
 

 ปัจจุบันมีการนําพลังงานลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กังหันลมเพ่ือสกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปลี่ยน

ให้เป็นให้เป็นพลังงานกล และสามารถนําพลังงานกลน้ีไปใช้งานต่อไป (จอมภพ แววศักด์ิ, 2558) เทคโนโลยีพลังงานลม 
สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือกังหันลมมาโครท่ีติดต้ังสําหรับการผลิตพลังงานขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มกังหันลม และกังหัน

ลมขนาดเล็กท่ีใช้สําหรับการผลิตไฟฟ้าในท้องถ่ิน กังหันลมขนาดเล็กเหมาะสําหรับการใช้งานในระดับอาคารและเรียกว่า 
กังหันลมแบบรวมในอาคาร (Jeongsu Park et al., 2015) ส่วนประกอบหลักของกังหันลมประกอบด้วย ใบมีดโรเตอร์ 
กระปุกและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า กังหันลมเดิมได้รับการออกแบบด้วยแกนแนวนอนตามภาพท่ี 1 เพ่ือลดความต้องการหอคอยสูง

และเพื่อความสวยงาม ส่วนกังหันลมแกนต้ังตามภาพท่ี 2 เป็นท่ีนิยมมากขึ้นสําหรับการใช้งานอาคารแบบบูรณาการ 
นอกจากนี้กังหันลมแกนต้ัง ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่าแกนแนวนอน 

 

 
ภาพท่ี 1 กังหันลมแกนแนวนอนท่ีติดต้ังบนอาคาร 

ท่ีมา: https://www.climatetechwiki.org/ 
 

 
ภาพท่ี 2 กังหันลมแกนแนวตั้งท่ีติดต้ังบนอาคาร 

ท่ีมา: http://pallesolar.blogspot.com/2015/02/wind-turbine-vertical-axis-plans.html 
 

บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศบนชั้นดาดฟ้า ชั้น 7อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ซ่ึงติดต้ังระบบเก็บสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงประกอบไปด้วย ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกด
อากาศ  และปริมาณน้ํ าฝน  โดยเก็บ ข้อมูลระหว่างวัน ท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวัน ท่ี  11 มีนาคม  2562 และใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการประมวลผล และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบว่า สภาพภูมิอากาศบนชั้นดาดฟ้า 
ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะมีศักยภาพสําหรับผลิตพลัฎงงานไฟฟ้าได้อย่างไร 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

2.1 พลังงานลม 
(จอมภพ แววศักด์ิ, 2558) ความเร็วของลมท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว V ผ่านพ้ืนท่ีหน้าตัด A สามารถเขียนเป็นสมการ

ได้ตามสมการท่ี (1) 

      (1) 
   

  เม่ือ P  คือ กําลังของลม (W) 
   คือ ความหนาแน่นของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.225 kg/m3 
  A คือ พ้ืนท่ีหน้าตัด (m2) 
  จากสมการท่ี (1) จะเห็นว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกําลังลมท่ีมีอยู่ในอากาศ ได้แก่ความหน้าแน่นของอากาศ พ้ืนท่ี

ส่วนหมุนและอัตราเร็วลม อิทธิพลของอัตราเร็วลมจําสําคัญท่ีสุดเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกําลังสาม ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ระดับความสูงและส่วนประกอบของอากาศจะมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของอากาศ 
 

2.2 Arduino Mega 2560  
 

Arduino Mega 2560 เป็นแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ ATmega2560 เป็นหน่วยประมวลผลกลาง มี ขาเข้า/
ขาออกที่เป็นดิจิตอล จํานวน 54 ขา ขาอินพุตแบบแอนะล็อกจํานวน 16 ขา พอร์ตอนุกรมฮาร์ดแวร์ (UARTs) จํานวน 4 
พอร์ต คุณสมบัติอ่ืน ๆ สรุปได้ตามตารางท่ี 1 

  
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติโดยท่ัวไปของ Arduino Mega 2560  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560 
แรงดันไฟฟ้า 5V 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (แนะนํา) 7-12V 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (จํากัด ) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (มี 15 เอาต์พุต PWM) 
หมุดอินพุตแบบอะนาล็อก 16 
กระแสตรงต่อ I/O Pin 20 mA 

กระแสตรงสําหรับ 3.3V Pin 50 mA 
หน่วยความจําแฟลช 256 KB ท่ีใช้โดย boot loader 8 KB 

SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 16 MHz 
LED_BUILTIN 13 

ความยาว 101.52 มม 
กว้าง 53.3 มม 

น้ําหนัก 37 กรัม 
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2.3 DFRobot Weather Station Kit 
ชุดสถานีอากาศประกอบไปด้วยเคร่ืองวัดความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และปริมาณ

น้ําฝน การสื่อสารแบบอนุกรม ใช้งานร่วมกับ Arduino ได้ คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า 5 V ย่านอุณหภูมิช่วงระหว่าง 
40 – 80 องศาเซลเซียส ย่านความชื้นช่วง0 – 99 % 

 

2.4 อุปกรณ์อื่น ๆ 
2.4.1 True NB-IoT board เป็นส่วนนําเอาข้อมูลสภาพอากาศแสดงผลบนระบบคลาวด์ IoTtweet 

2.4.2 Micro SD Card Module เป็นส่วนเก็บข้อมูลสภาพอากาศราย 1 นาที 

 

3. การทดลอง 

 
ภาพที่ 4 System Diagram 

 

 
ภาพท่ี 5 การต่อวงจรเก็บข้อมูลสภาพอากาศ 

 

 
ภาพที่ 6 DFRobot Sensor  
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จากภาพท่ี 4 การทํางานของระบบDFRobot Sensor ทําการรับค่าสภาพภูมิอากาศ แล้วส่งให้ Arduino ทําการ

ประมวลผล  จัด เก็บ ข้อมูล ท่ีตรวจวัดได้ลงใน  SD Card พร้อม ท้ั งส่ งค่ าให้กับ  True NB-IoT ส่งค่ าไปแสดงผลยัง 
IoTtweet.com ภาพท่ี 5 เป็นการเชื่อมต่อวงจรท้ังหมดลงในกล่องเอนกประสงค์กันน้ํา เพ่ือติดต้ังบนชั้น 7 อาคารวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ตามภาพท่ี 6 

 
4. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 2 ความเร็วลมสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

วัน ความเร็วลมสูงสุด (m/s) ความเร็วลมตํ่าสุด (m/s) 
พลังงานไฟฟ้าท่ี 

ความเร็วลมสูงสุด (watts) 
11ก.พ. 62 3.58 0.89 29.78 
12ก.พ. 62 4.47 0.00 57.96 
13ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
14ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
15ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
16ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
17ก.พ. 62 4.92 0.45 77.30 
18ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
19ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
20ก.พ. 62 4.02 0.45 42.16 
21ก.พ. 62 4.47 0.45 57.96 
22ก.พ. 62 4.92 0.00 77.30 
23ก.พ. 62 5.36 0.00 99.94 
24ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
25ก.พ. 62 3.58 0.00 29.78 
26ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
27ก.พ. 62 4.02 0.00 42.16 
28ก.พ. 62 4.92 0.00 77.30 

 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

392 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

420 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society

ภาพท่ี 7 ความเร็วลมสูงสุดและตํ่าสุดรายวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

จากการทดลองตรวจวัดและเก็บค่าสภาพอากาศต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2562 โดย
ตรวจวัดทุก 1 นาที ได้ผลตามตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 พบว่าถ้าหากใช้กังหันลมท่ีมีขนาดเล้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 
เมตร ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีความเร็วลมที่สามารถสร้างพลังงานได้ประมาณ 100 watts 

ค่าท่ีตรวจวัดได้จะถูกส่งไปแสดงผลท่ี IoTtweet ซ่ึงแสดงได้ตามภาพท่ี 9 และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ประมาณ 
30 นาที รวมท้ังสามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ได้ด้วย 

ตารางท่ี 3 ความเร็วลมสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละวัน เดือนมีนาคม 2562

วัน ความเร็วลมสูงสุด (m/s) ความเร็วลมตํ่าสุด (m/s) 
พลังงานไฟฟ้าท่ี 

ความเร็วลมสูงสุด (watts) 
1มี.ค. 62 4.02 0.89 42.16 
2มี.ค. 62 3.58 0.00 29.78 
3มี.ค. 62 4.47 0.00 57.96 
4มี.ค. 62 4.47 0.00 57.96 
5มี.ค. 62 3.58 0.45 29.78 
6มี.ค. 62 4.92 0.45 77.30 
7มี.ค. 62 4.47 0.00 57.96 
8มี.ค. 62 4.02 0.45 42.16 
9มี.ค. 62 4.92 0.45 77.30 
10มี.ค. 62 4.02 0.00 42.16 
11มี.ค. 62 2.68 0.45 12.49 
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ภาพท่ี 8 ความเร็วลมสูงสุดและตํ่าสุดรายวัน เดือนมีนาคม 2562

ภาพที่ 9  หน้าจอแสดงผลของ IoTtwee

4. สรุปผลการทดลอง

การทดลองระบบตรวจวัดสภาพลมบนอาคารสูง โดยการเก็บข้อมูลมาเป็นระยะเวลา 1เดือน ช่วงเวลาท่ีมีความเร็ว

ลมสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา 13.00 น ถึง 17.00 น ทิศทางลมจะอยู่ท่ี 156.66 องศาหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิจะอยู่ท่ี 
33 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ท่ี  ุ68 % ถึง 97 % ซ่ึงถ้าใช้กังหันลมแบบแกนแนวนอน ใช้
ใบพัดท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เมตร จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนอาคารสูงได้ 

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมท่ีให้ความอนุเคราะห์เคร่ืองมือ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สัญญา 
ควรคิด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ชุด DFRobot 
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เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในรา่งกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Heart Rate Monitor and Body Temperature by Use IoT  
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้นําเสนอการสร้างพัฒนา และหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย 

โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครื่องวัดมีการใช้เซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย ได้แก่ เซนเซอร์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ และวัดอุณหภูมิของร่างกาย ติดต้ังบริเวณข้อมือ ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลย่อยบน
ข้อมือ จากนั้นส่งผ่านระบบไร้สายลอร่าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ท่ีติดต้ังส่วนแสดงผล ฐานข้อมูล และระบบแจ้งเตือนผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมไลน์  

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบว่า เคร่ืองวัดมีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 และ 5 เม่ือเทียบกับเคร่ืองมือ
วัดมาตรฐานตามลําดับ เคร่ืองวัดรองรับผู้สูงอายุได้มากกว่าหนึ่งคนต่อเคร่ือง การใช้งานครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร ท้ังในท่ีโล่งและมีสิ่งกีดขวาง ระบบทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ด้วยเทคนิคการประหยัด
พลังงาน อย่างไรก็ตามระบบยังมีข้อจํากัดในเร่ืองขนาดรูปทรงท่ีติดต้ังแล้วทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สะดวก ตลอดจนปัญหาการอ่าน
ข้อมูลท่ีผิดพลาดของเซนเซอร์และการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซ่ึงควรได้มีการศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 
คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง  ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 
 This paper presents an invention; development and efficiency testing of a heart rate and body 
temperature measurement tool, by using the Internet of things. The monitor has  a sensor to detect body 
abnormalities, that is a sensor for heart rate and body temperature, which is attached to wrist when use. 
The heart rate and body temperature data will be sent to a sub processor in this sensor, and sent via 
the Laura wireless system to a central processing unit, that has equipped with a database display unit 
and a notification system to mobile phone network and Line program.  

From the efficiency testing, it was found that the invented measurement tool had an error value 
of less than 3% and 5% compared to the standard measurement tools respectively. The measurement 
tool supports more than one elderly person per device. Its usage area covers more than 400 meters 
distance, disregarded to obstacles. . The system can be operated continuously for at least 1 week with 
energy saving techniques. However, the system still has limitations; that are the size and shape that makes 
the user feel uncomfortable, the reading error of sensor and fault wireless data transmission. This should 
be further studied and developed. 
 
Keywords: IoTs, elderly care 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีเป็นวัยซ่ึงมีความแตกต่างจากวัยอ่ืนความเสี่ยงสูงกับการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สาเหตุสําคัญท่ี

ก่อให้เกิดโรคนี้ มาจากหลอดเลือดหัวใจตีบซ่ึงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พบมากในผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหร่ี 
อ้วนลงพุง ขาดการออกกําลังกาย หรือคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ย่ิงทําให้โอกาสเป็นโรคสูงข้ึน อาการสําคัญคือ 
เจ็บแน่นหน้าอกระหว่างราวนม ลิ้นปี่ คล้ายมีอะไรมากดทับ หายใจไม่สะดวก อาจร้าวไปท่ีคอ กราม แขนซ้ายด้านใน และมี
อาการอ่ืนร่วมด้วย เช่น เหงื่อออก ตัวเย็น เย็นศีรษะ หน้ามืด เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ใจสั่น ดังนั้น เม่ือเกิดอาการเจ็บแน่น

หน้าอกและให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลสุขภาพ  
ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย

โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือแจ้งเตือนคนในครอบครัวในกรณีท่ีอุณหภูมิในร่างกายสูงและอัตราการเต้นของ

หัวใจสูงเกินกําหนดโดยจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ซ่ึงผู้วิจัยใช้ Sensor Heart Rate Monitor Sensor for Arduino 
เป็นเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานตํ่า และใช้มอดูลเซนเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรดรุ่น GY-906 
เป็นตัววัดอุณหภูมิ เนื่องจากมีลักษณะเด่นคือสามารถตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ใช้งาน 

 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ESP32 เป็นโมดูลจากทาง Espressif มีความสามารถเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และ
สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ มาพร้อมไมโครคอนโทลเลอร์สถาปัตยกรรม Tensilica LX6 สัญญาณนาฬิกา 240MHz แบบ 2 
แกนสมอง มาพร้อมกับ I/O ท้ังหมด 32 ขา รองรับ ADC จํานวน 12 ช่อง UART, SPI จํานวนอย่างละ 3 ช่อง และ I2S, I2C, 
DAC อย่างละ 2 ช่อง รองรับ PWM และมี Timer, RTC ภายใน 
 
 

 

ภาพท่ี 1 การต่อใช้งานของLoRa RA-02 กับ Esp 32 

 

ในการรับส่งข้อมูลของลอร่าสัญญาณคลื่นวิทยุ มีข้อยกเว้นสําหรับประเทศไทยจะสามารถใช้งานความถี่ 433 MHz 
โดยมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีความแรงของกําลังส่งไม่เกิน 10 mW จึงจะได้รับการยกเว้นขอใบอนุญาต สําหรับมอดูลลอร่ารุ่น 
RA-02 ท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีความแรงของกําลังส่งไม่เกิน 10 mW  
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การรับส่งข้อมูล LoRa 
 

LoRa  ตัวส่ง LoRa  ตัวรับ 
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ในส่วนของการส่งข้อมูลจากตัวรับไปยังบอร์ดประมวลผล Raspberry pi นั้นเลือกใช้การส่งในรูปแบบ UDP ซ่ึงมี
จุดเด่นท่ีความเร็ว ขนาดเล็ก และไม่มีการทํางานเกี่ยวการส่งข้อมูลซํ้าหรือคํานวณอัตราการส่งข้อมูล ซ่ึงจะเหมาะกับการส่ง

ข้อมูลแบบเวลาจริง ข้อมูลท่ีสูญหายบางส่วนหรือข้อมูลท่ีเกิดหน่วง จะถูกละความสนใจทําให้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่ารูปแบบ TCP 
และจะไม่มีการสร้างเส้นทางเกิดข้ึน ทําให้ข้อมูลท่ีวิ่งในเครือข่ายมีน้อยลงด้วยเป็นการสื่อสารแบบ Connectionless คือข้อมูล
จะถูกแบ่งเป็นชิ้น ๆ ตามท่ีอยู่ปลายทาง แล้วผ่านตัวกลางไปยังปลายทาง อาจจะใช้เส้นทางคนละเส้นทางกันก็ได้ รวมท้ังข้อมูล

แต่ละชิ้นอาจจะถึงก่อนหลังแตกต่างกันไปได้ด้วย ทําให้การเริ่มต้นส่งทําได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาสร้างเส้นทาง 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การส่งข้อมูล LoRa ไปยัง Raspberry pi 
 

 การบันทึกลงฐานข้อมูลใช้โปรแกรม phpMyAdmin โดยสามารถที่จะทําการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทําการสร้าง 
TABLE ใหม่ ๆ และยังมี function ท่ีใช้สําหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทําการ 
insert delete update หรือแม้กระท่ังใช้ คําสั่งต่าง ๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

 

ภาพท่ี 4 การส่งค่าจาก Python ไปยังฐานข้อมูล SQL 
 

การแสดงผลจะแสดงผลบน node-red-dashboard ในรูปแบบ กราฟ เกจ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      LoRa ตัวรับ 
 

   Raspberry pi 
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ภาพท่ี 5 การแสดงผลบนหน้าจอ node-red-dashboard ในรูปแบบ กราฟ เกจ ตาราง 

 

 ในส่วนการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนไปท่ีโปรแกรมประยุกต์ไลน์ ถ้าข้อมูลท่ีได้มาเกินท่ีกําหนดไว้จะแจ้งเตือนไปยังคนใน

ครอบครัวให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การแจง้เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ระบบการทํางานเมื่อเซ็นเซอร์จับการเต้นของหัวใจได้และจับค่าอุณหภูมิได้จะทําการส่งข้อมูลท่ีได้ไปยังตัวรับข้อมูล

ผ่านสัญญาณคลื่นวิทยุ เม่ือตัวรับข้อมูลได้ข้อมูลแล้วจะส่งข้อมูลไปยังราสเบอร์รี่พายผ่านพอร์ต UDP เม่ือราสเบอร์รี่พายได้รับ

ข้อมูลจะบันทึกลงไปยังฐานข้อมูล SQL ถ้าค่าท่ีได้รับมาเกินท่ีกําหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Line เพ่ือให้คนในครอบครัว

รับทราบความผิดปกติของร่างกาย นอกจากน้ียังมีการแสดงผลไปยัง Node-Red-Dashboard จะแสดงค่าล่าสุดท่ีมีการบันทึก

ลงฐานข้อมูลคร้ังล่าสุดดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 บล็อกไดอะแกรมของระบบการสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิใน

ร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
4. ผลการดําเนินงาน 
 

 ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ในด้านความถูกต้องของการวัดชีพจรอุณหภูมิเม่ือเทียบกับ

เครื่องมาตรฐาน ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดต้ัง ดังผลในการทดสอบต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองติดต้ังเซนเซอร์กับผู้ใช้งานนาน 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
ช่วงเวลา จุดบกพร่อง 

06.00 – 12.00  ถอดหนึ่งครั้งตอนอาบน้ํา ทําให้สายหลวมวัดไม่ได้หลายคร้ัง 
12.00 – 18.00  สายรัดคลายตัวเนื่องจากเดินบ่อย 
18.00 – 00.00  วัดค่าไม่ได้ตอนกินข้าวเย็นเน่ืองจากขยับแขนบ่อย 

.0000 – 06.00  สายรัดหลุดเนื่องจากนอนทับ 
 

สรุปการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งวัน พบว่าค่าจะวัดได้ตรงก็ต่อเม่ือเราอยู่เฉย ๆ นั่ง หรือนอนก็ได้แต่ถ้ามีการ

เคลื่อนไหวแขนมาก ๆ จะวัดค่าไม่ได้ ต้องถอดทุกครั้งเวลาจะเข้าห้องน้ําเพราะไม่สามารถโดนนํ้าได้เลยเร่ืองความร้อนไม่พบ

ปัญหาน้ีตอนนอนอาจจะมีความไม่สะดวกบ้างมีหลุดบ้างเนื่องจากไปเก่ียวกับถ้าหรือถ้าคนนอนดิ้นอาจจะไม่เหมาะกับการใส่นอน 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองวัดชีพจรตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย  
 

ตําแหน่ง 
ผลการทดลอง  

หมายเหตุ วัดได้ วัดไม่ได้ 
1. นิ้วมือ    
2. ข้อมือ    
3. ข้อศอก    
4. ขมับ    
5. คอ    
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

ตําแหน่ง 
ผลการทดลอง  

หมายเหตุ วัดได้ วัดไม่ได้ 
6. เหนือหัวเขา   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
7. หลังเท้า   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
8. ขาหนีบ    
9. ข้อเท้า   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
 

 สรุปการใช้เคร่ืองวัดในแต่ระตําแหน่งพบว่ามีบางตําแหน่งท่ีสามารถวัดได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขยับหาจุดดี ๆ ในการวัด
ของตําแหน่งนั้นบ้างตําแหน่งพบว่าไม่สามรถวัดได้จากการทดลองทําให้เห็นว่าสามารถวัดได้หลายตําแหน่ง  
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความถูกต้องของการวัดชีพจรเปรียบเทียบกับเคร่ืองมาตรฐานย่ีห้อ OMRON HEM-7121 
ลําดับท่ี เครื่อง OMRON  HEM-7121 เครื่องท่ีสร้างข้ึนมา ค่าความผิดพลาด 

1 .วัดในสถานะปกติ 79 81 2.53 % 
2 .วัดในสถานะปกติ 80 82 2.50 % 
3 .วัดในสถานะปกติ 79 79 0 % 
4 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 115 113 1.73 % 
5 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 116 115 0.86 % 
6 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 116 114 1.72 % 
 

ผลทดสอบการวัดชีพจรระหว่างเคร่ืองท่ีสร้างข้ึนกับเครื่องวัดมาตรฐานย่ีห้อ OMRON รุ่น HEM-7121 พบว่า ใน
สภาพปกติและในสภาพขณะเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกําลังกาย มีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนการวัดอุณหภูมิ

พบว่ามีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5  โดยเปรียบเทียบกับเคร่ืองวัดอุณหภูมิมาตรฐานแบบอินฟาเรด รุ่น KI-8280 
รายละเอียดดังตรางท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทําลองเปรียบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด Polygreen รุ่น KI-8280 
ลําดับท่ี เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 

อินฟาเรด รุ่น KI-8280 
เครื่องท่ีสร้างขึ้นมา ค่าความผิดพลาด 

1. วัดในสถานะปกติ 37.4 39.17 4.73 % 
2. วัดในสถานะปกติ 36.0 37.21 3.36 % 
3. วัดในสถานะปกติ 35.6 36.99 3.90 % 
4. วัดในสถานะออกกําลังกาย 38.3 39.35 2.74 % 
5. วัดในสถานะออกกําลังกาย 38.5 39.65 2.98 % 
6. วัดในสถานะออกกําลังกาย 39.1 38.17 2.73 % 
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5. บทสรุป 
 

การสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้บริเวณข้อมือเป็นจุดติดต้ังอุปกรณ์เซนเซอร์ จากการทดสอบพบว่า ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวก

และสายรัดข้อมือมีการคลายตัวต้องค่อยปรับอยู่ปล่อยคร้ัง การสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายภายในบ้านด้วย

เครือข่าย LoRA พบว่า มีประสิทธิภาพสูง ไม่พบความผิดพลาดในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ครอบคลุมบริเวณบ้านท้ังใน

แนวนอนแนวตั้งและมีสิ่งกีดขวาง อีกท้ังประหยัดพลังงานซ่ึงจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง การแสดงผลการทํางานมี

การใช้ Node-Red ซ่ึงทําให้สามารถออกแบบการแสดงผลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลจะเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาย้อนหลังถึงสภาพร่างกายของผู้ใช้งาน ตลอดจนการใช้ Raspberry pi ทํางานเป็นเคร่ืองแม่ข่ายทําให้

ระบบมีราคาถูกและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (CED) 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

The Development of Computer Assisted Instruction Cooperated with CIPPA 
Model for Developing Learning Achievement in Creating Webpages 

 of Grade 8 Students at Saithammachan School 
 

อารยา ปานผลานนท์1*  และมนัสนิต ใจดี1 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 *earnny130@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง การ
สร้างเว็บเพจ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 50 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จํานวน 38 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนแบบซิปปา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก และค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the CAI in creating webpages based on the 
efficiency criteria 80/80, 2) to compare the learning achievement in creating webpages before and after 
learning of the students who studied with the CAI cooperated with CIPPA model, 3) to compare the 
learning achievement after learning in creating webpages of the students who studied with the CAI 
cooperated with CIPPA model with 50% criterion, and 4) to study the satisfaction of the students who 
studied in creating webpages with the CAI cooperated with CIPPA Model. The sample group of this 
research was 38 students in grade 8 of Saithammachan School by the simple random sampling using the 
classroom unit-based sampling. The research tools consisted of the CIPPA lesson plan, the CAI, the 
achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. Analyzed data by mean, standard deviation, 
percentage, and t-test dependent. 

The research findings showed that the CAI consisted of 3 units. The CAI had a quality of the 
content, and technique and methodology at the highest level, and the efficiency of the CAI was 
87.89/80.35 according to the criteria 80/80. The learning achievement after learning was higher than 
before learning at the significance level of .05. The learning achievement after learning was higher than 
50% criterion at the significance level of .05, and the students had the satisfactions with the CAI 
cooperated with CIPPA Model at the highest level.     
 

Keywords: CIPPA model, computer assisted instruction, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วย

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํา
ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551, 2551)  

ในปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดีย คือให้ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก 
เสียงบรรยาย ประกอบกันเป็นเรื่องราว ได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผู้สอนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อจํากัดในการเรียนการสอน โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเร้าความสนใจ 
และดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ยังจะสามารถ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ด้วย เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการสื่อสาร 

รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction 
of knowledge) ซ่ึงนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและพ่ึงตนเองแล้วยังต้องพ่ึงการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับ
เพ่ือน ๆ บุคคลอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมท้ังต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ต่าง ๆ จํานวนมากเป็น

เครื่องมือในการสร้างความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย

อย่างเหมาะสม และจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจลึกซ้ึงและอยู่คงทนมากข้ึนหากผู้เรียนมีโอกาสนําความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
จากการสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการเรียนการสอน คือ เป็นเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียน 
เนื่องจากมีคําสั่งท่ีซับซ้อนยากแก่การจดจํา ต้องทวนซํ้า ประกอบกับการสอนเป็นการสอนแบบสาธิตบางคร้ังนักเรียนอาจตาม

ไม่ทัน จําไม่ได้ จึงทําให้ผู้เรียนท้อแท้ เกิดความเบื่อหน่ายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจนํารูปแบบซิปปามาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมี

โอกาสได้ทบทวนเร่ืองราวท่ีเคยเรียนมาก่อนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ ท้ังสามารถทําให้ผู้สอนได้ประเมิน

พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนด้วย เพ่ือจะได้วางแผนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการลงมือปฏิบัติจริง โดยนํารูปแบบซิปปา

มาใช้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียนในช่วงเวลาว่าง หรือชั่วโมงซ่อมเสริม 
ผู้เรียนสามารถดูซํ้า ๆ ได้ในส่วนท่ีไม่เข้าใจ หรือในส่วนที่ฟังครูผู้สอนไม่ทัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 50 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเร่ือง การ

สร้างเว็บเพจ ด้วยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.50 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

4.1 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 

     4.1.1 การสอนแบบซิปปา 
  กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) กล่าวว่า ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ฆนัท ธาตุทอง (2559) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย 
แปลความหมาย สรุปผลการค้นพบ แล้วนําไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหามาได้

ตีความหมายจากข้อมูลท่ีแท้จริงเพ่ือตรวจความรู้ท่ีได้มา เป็นการสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ รวมท้ังทักษะการคิดพ้ืนฐานผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ท่ี

สมบูรณ์ต่อไป 
     สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท้ังทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมไปถึงทักษะ

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต จนทําให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจนนําความรู้นั้นไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
 

      4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    ณัฐกร สงคราม (2554) ได้สรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาเป็น

เคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนนําไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประกอบด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนออาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
สีหรือเสียงเพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้เรียน 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

408 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

436 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มา

ช่วยจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดลําดับเนื้อหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ และสามารถเรียนได้ทุกเวลา 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI หมายถึง วิธีการเรียนการสอน

ท่ีใช้บทเรียนท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ ซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือนําเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

ตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนจะได้รับข้อมูล

ย้อนกลับทันที 
 

               4.1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของ

ความสําเร็จท่ีได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
 ไพศาล หวังพานิช (2543) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิด

จากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือการสอบ จึง
เป็นการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด สามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนซ่ึงเกิดจากการเรียนการ

สอนท่ีได้รับ ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผู้เรียนจากคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึง
ผู้เรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
  

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
รัตนาวลี ศรีเครือ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2561) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน พบว่า บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 81.11/86.56 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก   

เดโชชัย ทองยอดเกร่ือง และอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ (2561: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีของ Bloom โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ  
80.00/82.02 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี  
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
                 5.1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 9 ห้อง โดยมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 307 คน    
    5.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อําเภอ

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้อง โดยมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 38 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                 5.2.1 แผนการสอนรูปแบบซิปปา 
                 5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ  
                 5.2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
                 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน   
                 5.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ  
    5.2.6 แบบสอบถามหาค่าความสอดคล้องของข้อคําถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 

 5.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 5.3.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ จากตําราต่าง ๆ ผลการศึกษาและการ

วิเคราะห์เนื้อหาได้บทเรียนท่ีใช้ในการสร้างสื่อดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การ
แทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ และผู้วิจัยศึกษาวิธีการสอนแบบซิปปา ศึกษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาสื่อ ได้แก่ 
โปรแกรม Camtasia Studio, Adobe Captivate, Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
         5.3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของเนื้อหาท้ัง 3 
เร่ือง โดยจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ออกแบบประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคในการจัดทําบทเรียน ออก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 5.3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้

ตั้งไว้ โดยมีจํานวนแบบทดสอบท้ังหมด 30 ข้อ ผู้วิจัยนําแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารย์

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา และโรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ประเมิน

เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ จากผลการประเมิน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับวัตถุประสงค์ท่ีได้เท่ากับ 0.67-1.00 สามารถนําแบบทดสอบไปใช้ได้ท้ัง 30 ข้อ และในข้ันนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามท่ีได้ออกแบบไว้เพ่ือนําไปใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
 5.3.1.4 ขั้นการนําไปใช้ (Implement) ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนด้วยตัวผู้วิจัยเพ่ือทดสอบ

ความถูกต้องของการทํางานในเบื้องต้น และได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข        
 5.3.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยนําแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีได้จัดทําไว้ให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และนําบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการซ่ึงเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
 

 5.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest 
Design โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ จากน้ันให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ และทํากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ดังนี้ ขั้นการทบทวนความรู้

เดิม โดยให้นักเรียนตอบคําถามเพื่อฟ้ืนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ จะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนที่ได้จัดทําไว้ ขั้นศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจะให้นักเรียนจดบันทึก

ข้อมูล ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ในข้ันนี้สมาชิกในกลุ่มจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ขั้นสรุปและจัดระเบียบ

ความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถามของครู ขั้นปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน จะให้นักเรียนนําเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน 
และข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ จะให้นักเรียนทําใบงาน จากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนเน้ือหาครบ 3 
เรื่อง ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 5.3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล นําคะแนนท่ีได้จากการทําใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันเพ่ือทดสอบสอบสมมติฐานข้อ 3.1 3.2 
และ 3.3 และนําข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้และ

คํานวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 3.4 โดยกําหนดเกณฑ์การให้ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์

ของบุญชม ศรีสะอาด (2541) ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
 

      6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
               ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ ตัวอย่างหน้าจอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงดังภาพท่ี 1 – 5 
 เม่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผลการประเมินดังตารางท่ี 1   
 

        
          ภาพท่ี 1 หน้าเข้าสู่บทเรียน                  ภาพท่ี 2 หน้าเมนู                  ภาพท่ี 3 หน้าเนื้อหาบทเรียน 
 

  
                           ภาพท่ี 4 เกมเสริมทักษะ               ภาพท่ี 5 แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ 
รายการ X  S.D. ความหมาย 

ด้านเนื้อหา 4.90 0.05 ดีมาก 
ด้านเทคนิคและวิธีการ 4.68 0.31 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 และด้านเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31   
 

 6.1.2 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการคํานวณหาค่า E1/E2 ได้ค่า

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการหาค่า E1/E2  
รายการ คะแนนเต็ม จํานวนคน คะแนนรวมท้ังหมด ค่าประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 20 38 668 87.89 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 38 916 80.35 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ท่ีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
     ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การสร้างเว็บเพจ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. tคํานวณ tตาราง 

ทดสอบก่อนเรียน 38 30 13.39 2.72 
21.35* 1.69 

ทดสอบหลังเรียน 38 30 24.11 2.63 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การสร้างเว็บเพจร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50  
 ผู้วิจัยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ผลดังตารางท่ี 4   
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50  
คะแนน จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. (50%) tคํานวณ tตาราง 

หลังการทดลอง 38 30 24.11 2.63 15 21.36* 1.69 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
    ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา แสดงดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ความพึงพอใจ 
ผลการสอบถาม ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความสะดวกในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
2. วิธีการนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
3. คําอธิบายเนื้อหา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
5. ปุ่มและข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.60 0.81 มากท่ีสุด 
6. ภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
7. การทําใบงานเพ่ือทบทวนความรู้  4.43 0.90 มาก 
8. พอใจและสนุกท่ีได้เรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี (แบบซิปปา) 4.77 0.50 มากท่ีสุด 
9. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.97 0.18 มากท่ีสุด 
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่านักเรียนท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 
  

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 หน่วย คือ 1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไป

ตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
7.4 นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได้เรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เร่ือง คือ 1) ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.89/80.35 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการวางแผนและ

ออกแบบเป็นอย่างดี บทเรียนมีความน่าสนใจ การนําเสนอเนื้อหาต่อเนื่องกันไปตามลําดับ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับกุลนิดา คล้ายมณี และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2560) ท่ีทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปา 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิตา สาโส๊ะ (2555) 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สําหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีท่ี 3 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สําหรับผู้เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 เท่ากับ 83.10/ 85.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากได้พัฒนาดําเนินการตาม

หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi & Trollip 7 ขั้น ซ่ึงเป็นหลักการออกแบบและพัฒนา

อย่างมีระบบ  
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาได้มีการวางแผนการสอนอย่างดี ทําให้การสอนเนื้อหาไม่ตกหล่น และนักเรียนได้เรียนตามวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ท่ีตั้งไว้ และการเรียนแบบซิปปาเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ธิดารัตน์ เงินวิลัย  และสมจิต จันทร์ฉาย (2557) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ

ทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โมเดลซิปปา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี

กระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรินทร์ อินทรี และคณะ (2558) ได้ทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ท่ี
นํามาใช้สอนน้ันเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตร ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ มีเนื้อหาถูกต้องตามลําดับข้ันตอน เนื้อเร่ืองมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน จึงทําให้ผลการเรียนสูงข้ึน 
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8.3 นักเรียนท่ีเรียนเร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด แสดงว่านักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ เนื่องจากมีภาพประกอบการบรรยายมีเกมให้

เล่นทบทวนความรู้ และพอใจท่ีได้เรียนด้วยการสอนแบบซิปปา สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555) ได้ทําวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เร่ือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักเรียนชอบท่ีจะเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม ทําให้นักเรียนสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เข้าใจและจดจําเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้น เพราะเป็นสื่อท่ีทันสมัยและเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียน 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย     
     9.1.1 งานวิจัยนี้ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงการสอน

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
    9.1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนควรให้คําแนะนําก่อนทุกคร้ังเพ่ือให้

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการท่ีถูกต้อง ซ่ึงช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอยให้คําแนะนํา

ช่วยเหลือ แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียน และควรแนะนําผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา 
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่าการเรียนรู้แบบซิปปานอกจากจะเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วจะสามารถเพ่ิมทักษะอ่ืน  ๆ 

ให้กับผู้เรียนได้อีกหรือไม่ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบรว่มกัน ร่วมกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน 

สําหรับนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 
The Results of Collaborative Learning with E-Book on Learning Achievement 
and Satisfaction of Career and Technology in Standardization for Grade 8 

Students Sriwichaiwithaya School Nakhon Pathom Province 
 

กนกกาญจนา เจริญสุข1*  และไกยสิทธ์ิ อภิระติง1 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* sai.kanokkanchana@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 22 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test dependent   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.96/81.39 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมกัน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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Abstract 
 
The purposes of the research were to 1) evaluate the effective of collaborative learning with E-

Book on Learning Achievement and Satisfaction of Career and Technology in Standardization for Grade 8 
students Sriwichaiwithaya School Nakhon Pathom Province, 2) compare students’ learning achievement 
before and after learning with of collaborative learning with E Book, and 3) assess student’ satisfaction 
towards learning with  of collaborative learning with E-Book. The sample group used in this research was 22 
students in grade 2 students Sriwichaiwithaya School. The research instruments include learning management 
plan lessons, E-Book, achievement test and questionnaire. The research statistics using, percentage, mean, 
standard deviation and t-depentdent t-test.  

The research findings showed that 1) the efficiency of results of collaborative learning with E-Book 
on Learning Achievement and Satisfaction of Career and Technology in Standardization for Grade 8 students 
Sriwichaiwithaya School Nakhon Pathom Province students Sriwichaiwithaya School was 81.39/80.69,    
2) the students’ learning achievement after learning were higher than before learning at the statistically 
significant level of .05 and 3) the overall student’ satisfaction towards learning with E-Book was high level.   
 
Keywords: collaborative learning, e-book, learning achievement 
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1. บทนํา 
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษา    
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความ

สนใจความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน 
เห็นแนวทางในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระ

เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา

หรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) ตาม
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแอล.ที  จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน โดย
จะต้องศึกษาเนื้อหาร่วมกัน ร่วมกันสรุปคําตอบและส่งผลคําตอบนั้นเป็นผลงานของกลุ่ม (ทัศนา แขมณี, 2553: 267) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Learning  Together) ร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนท่ีดีขึ้น และมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
 

 2.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น 
 2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การมาตรฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 
 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

พัฒนาข้ึน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ทิศนา แขมมณี (2560: 98-99) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิก 
กลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณสามถึงหกคน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและในการจัดการเรียนการ

สอน โดยท่ัวไป มักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพันธ์์ 
ระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับบทเรียน 
 ชุติมา เภาจี๋ และไพศาล สิมาเลาเต่า (2560: ออนไลน์์) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค 
การเรียนแบบ LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อคิดสะกิดใจได้จากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  โรงเรียนวัดทุ ่งแฝก พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 84.89/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80         
ท่ีกําหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนสอบ

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 วารุณี คงวิมล (2559) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Photoshop เพ่ือผลิตสื่อการสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ่ 
ครูระดับประถม ศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับประถมศึกษาได้มาจากการเลือกกลุ่มตัว

อย่างแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์์ (E-Book) เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop     
เพ่ือผลิตสื่อการ สอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 
90/90 standard) ท่ีตั้งไว้ และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ลําดับเนื้อหา     
วิธีสอน และการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5.1.2 พัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยวางแผน ออกแบบ 
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.1.3 พัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
5.1.5 หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน 
 

  5.2 เครื่องมือการวิจัย 
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
5.2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวชิัยวิทยา 
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5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 10 ห้องเรียน จํานวน 300 คน 
5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจับสลาก 
 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent 
t-test) โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) ดังน้ี     
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด    

 
6. ผลการวิจัย 
  

 6.1 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
คะแนน คะแนนเต็ม X  ร้อยละคะแนนเฉลี่ย 

1  .คะแนนระหว่างเรียน E1 30 24.59 81.96 
2  .คะแนนสอบหลังเรียน E2 30 24.04 81.39 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 24.59 คิดเป็นร้อยละ .81 96 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ .24 04 คิดเป็น

ร้อยละ 81.39 สรุปว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การมาตรฐาน 

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 22 คน ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวน X  S.D. DF T SIG 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 22 12.18 1.52 
21 20.79 0.05 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 22 24.04 2.18 
* มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียนเท่ากับ 12.18 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่า 24.04 สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 6.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา หลังเสร็จสิ้นการทดลอง นําผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์

และสรุปผล ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาความพึงพอใจ 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
2. การเรียนรู้แบบร่วมกันช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียน 4.31 0.56 มาก 
3. การเรียนรู้แบบร่วมกันจัดลําดับเนื้อหาง่ายต่อการเรียนรู้ 4.45 0.67 มาก 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน 4.22 0.75 มาก 
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ 4.22 0.61 มาก 
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 4.45 0.59 มาก 
7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความยาวของบทเรียนท่ีความเหมาะสม 4.31 0.71 มาก 
8. นักเรียนพอใจต่อวิธีการนําเสนอเนื้อหา 4.5 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน 4.31 0.71 มาก 
10. เข้าออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก 4.13 0.71 มาก 

โดยรวม 4.32 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกัน

ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 7. สรุปผลการวิจัย  

 

7.1 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.96 /8 1.39 เป็นไป

ตามสมมติฐาน 
7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.04 และมีคะแนนเฉลี่ย          

ก่อนเรียน 12.18 ทําให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมติฐาน 
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

พัฒนาขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ทําให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไป              
ตามสมติฐาน 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 1 .ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สอดคล้องกับ ชุติมา เภาจี๋ ,ไพศาล สิมาเลาเต่า 
(2560: ออนไลน์) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค การเรียนแบบ LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง ข้อคิดสะกิดใจได้จากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก พบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 84.89/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า

คะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

2 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทําให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ จึงทําให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกับ วัชระ จ่าพันธ์, และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 
(2561) ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนออนไลน์ ์ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.34/81.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

3 .ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

พัฒนาขึ้น ทําให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนได้มีการร่วมมือในการเรียนและมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ วัชระ จ่าพันธ์, และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2561) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์สอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.74 และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โสรัจจ์ แสนคํา 
(2560) ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT อยู่ใน ระดับมาก      
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 
 9. ข้อเสนอแนะ  
 

งานวิจัยนี้ดําเนินงานโดยมีความร่วมมือจากโรงเรียน ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใช้งานจําเป็นต้องศึกษาบริบทของ

โรงเรียน รวมทั้งความต้องการให้บริการวิชาการตามท่ีโรงเรียนต้องการ การทําวิจัยคร้ังต่อไป ความมีการศึกษาในขอบเขตของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และควรศึกษาความต้องการของโรงเรียนเพ่ือนํามาจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือโรงเรียนจะได้นําไปปรับปรุงการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ท่ีอนุญาตให้ใช้สถานท่ีในการทดลองงานวิจัย 
อาจารย์พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล คุณครูวาสนา โมกขพันธ์ุ และคุณครูชาตรี เอ่ียมละออ ท่ีให้คําแนะนําด้านเทคนิค คุณครูนิวัตร 
กิยะแพทย์  คุณครูพรปวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติ และคุณครูอรัญญา สิงโต ท่ีให้คําแนะนําด้านเนื้อหา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 
2/10  ท่ีได้ร่วมในการวิจัย และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้คําปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 

 
11. เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). คําชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมศาสนา. 
________ . (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์. 
______ . (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชุติมา เภาจี๋ และไพศาล สิมาเลาเต่า. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนแบบ LT ร่วมกับบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อคิดสะกิดใจได้จากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน            
วัดทุ่งแฝก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 (ออนไลน์์). มหาสารคาม: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาร์น. 
พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ. (2560). การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพน้ืฐาน 2 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี 2561. 

ทิศนา แขมณี. (2560). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งท่ี 21.   
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

424 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

452 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

_______ . (2553). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้ง ท่ี 13). 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วัชระ จ่าพันธ์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) 
ร่วมกับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์์ (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี 2561. 488-495. 

วารุณี คงวิมล. (2559). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม PHOTOSHOP เพ่ือผลิตสื่อ                            
การสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

โสรัจจ์ แสนคํา. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. Veridian E-Journal, 60 (1), 
1506-1522. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 425



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 453 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอริทึม 
The Development of Web-Based Instruction to Promote  

Computational Thinking on Algorithm Subject 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิ 3) เพ่ือประเมินทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง  
ท่ีใช้เป็นนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ปีการศึกษา 2/2561 จํานวน 39 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
โดยการจับฉลากเป็นห้องเรียน จํานวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนอินเทอร์เน็ต แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม   
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.04/83.12 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 3) การประเมินทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณท้ัง 4 องค์ประกอบของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 
84.51 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.92) สรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช้ในรายวิชา
วิทยาการคํานวณได้ 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  การคิดเชิงคํานวณ  อัลกอริทึม 
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Abstract 
 

The Development of Web-Based Instruction to promote Computational Thinking on Algorithm 
Subject is an experimental research aiming to develop and find the efficiency of the developed WBI, 
compare the learning achievement, assess the computational thinking, via practical lessons, and study 
the satisfaction of learners who learned via ‘the Web-Based Instruction to promote Computational 
Thinking on Algorithm Subject’. As such, 39 learners who learned ‘the Computational Science Subject’ in 
the 2nd semester of the academic year of 2018 are selected as a group of sample with Simple Random 
Sampling method by drawing out one classroom. The research instruments are the Web-Based Instruction 
to promote Computational Thinking on Algorithm Subject, a lesson quality assessment form, Pre-test 
and Post-test, a practical skills assessment form, and a learner’s satisfaction assessment form. 

The findings indicate that the efficiency of the Web-Based Instruction to promoting Computational 
Thinking on Algorithm Subject is 86.04/83.12, the average of post-test scores is greater than the average 
of pre-test scores at a statistical significance level .05. The assessment of practical skills promote 
computational thinking of learners in all 4 components is 84.51%. The assessment shows a high level of 
the learners’ satisfaction. ( X  = 4.19, S.D. = 0.92). In conclusion, the Web-Based Instruction to promote 
Computational Thinking on Algorithm Subject can be used in ‘the Computational Science Subject’. 

 
Keywords: web-based instruction, computational thinking, algorithm 
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1. บทนํา  
 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางได้กําหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ ซ่ึงในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี มาตรฐานท่ี ว4.2 
กําหนดว่าผู้เรียนต้องมีความเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
โดยในรายวิชาวิทยาการคํานวณซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของสาระท่ี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี

ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน สามารถเขียนผังงานเพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ท่ีมีการใช้งานตัวแปร 
เงื่อนไข และการวนซํ้า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ นําแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
จากมาตรฐานท่ี ว4.2 กําหนดให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น

ระบบ ซ่ึงการเขียนอัลกอริทึมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพ้ืนฐานของการคิดเชิงคํานวณ อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง 
กระบวนการทํางานท่ีใช้การตัดสินใจ โดยนําหลักเหตุผลและคณิตศาสตร์มาช่วยเลือกวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 
จนกระทั่งถึงข้ันตอนสุดท้าย เป็นวิธีการท่ีใช้แยกย่อยและเรียงลําดับข้ันตอนของกระบวนการในการทํางานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการค้นหาและแก้ไขปัญหา (นุชนาถ สัตย์วินิจ, 2561)  
การคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking)  หมายถึง กระบวนการคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดปัญหา และ

แสดงแนวทางการแก้ปัญหา ในลักษณะท่ีมนุษย์ คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองจักร สามารถนําเอาไปใช้ดําเนินการต่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Jeannette M. Wing, 2014) ซ่ึงการคิดเชิงคํานวณประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพ้ืนฐาน ดังนี้ 1) การย่อย
ปัญหา (Decomposition) 2) แนวคิดการจดจํารูปแบบ (Pattern Recognition) 3) แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) และ 
4) แนวคิดด้านการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design) 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบนเว็บนั้นมีความสําคัญอย่างมาก ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบนี้มี

ความยืดหยุ่นสําหรับผู้สอนและผู้เรียนในการนําเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีไม่มีข้อจํากัดท้ังในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้เอ้ือประโยชน์ต่อการเพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารอันจะส่งเสริมการเรียนรู้ (จินตวีร์ และประกอบ, 2559)  

จากวัตถุประสงค์ของรายวิชาวิทยาการคํานวณท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
สามารถเขียนผังงานเพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีสื่อท่ีพัฒนาส่งเสริมการคิดเชิง

คํานวณของผู้เรียนในรูปแบบของบทเรียน ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม โดยนําเสนอบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึมและผังงาน 
รวมท้ังมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เพ่ือให้ผู้เรียนนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจํากัด และยังเป็นสื่อท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 4 
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม  
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม  
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม 
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2.4 เพ่ือประเมินการคิดเชิงคํานวณหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง

คํานวณเรื่องอัลกอริทึม  
2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง

คํานวณเรื่องอัลกอริทึม 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม มีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80   

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.3 การคิดเชิงคํานวณของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่ามากกว่า 80% 
3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเร่ือง

อัลกอริทึม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 การคิดเชิงคํานวณ  
คําว่า Computational Thinking หรือ CT เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 เม่ือ Jeannette M. Wing ศาสตราจารย์

ทางด้าน Computer Science ณ Carnegie Mellon University ได้กล่าวถึงในวารสารวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์ (Jeannette M. 
Wing, 2006) ว่า Computational Thinking คือ กลุ่มเซตของทัศนคติและทักษะของบุคคลที่จําเป็นต่อการใช้แก้ปัญหา ปัจจุบัน 
Computational Thinking ได้ถูกนํามาปรับในแง่ของความหมายให้เข้ากับศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน ดังนี้ (Jeannette M. Wing, 
2014) Computational Thinking หรือการคิดเชิงคํานวน คือกระบวนการคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดปัญหา และแสดงแนว

ทางการแก้ปัญหาในลักษณะท่ีมนุษย์ คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองจักร สามารถนําเอาไปใช้ดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การคิดเชิงคํานวณ คือ กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหา หลังจากนั้นก็จะนํากระบวนการคิด

ตั้งแต่ต้นจนจบ ไปเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เป็นปลายทางผลิตวิธีแก้ปัญหาออกมา การคิดเชิงคํานวณ แบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบ คือ 1) Decomposition (การย่อยปัญหา) คือ การย่อยปัญหาหรือระบบท่ีซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เพ่ือให้ง่าย

ต่อการจัดการและแก้ปัญหา 2) Pattern Recognition (การจดจํารูปแบบ) คือ เม่ือย่อยปัญหาออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ขั้นตอนต่อไป
คือการหารูปแบบหรือลักษณะท่ีเหมือนกันของปัญหาเล็ก ๆ ท่ีถูกย่อยออกมา 3) Abstraction (ความคิดด้านนามธรรม) คือ การ
มุ่งความคิดไปท่ีข้อมูลสําคัญและคัดกรองส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป เพ่ือให้จดจ่อเฉพาะสิ่งท่ีต้องการจะทํา 4) Algorithm Design 
(การออกแบบอัลกอริทึม) คือ การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน (Jeannette M. Wing, 2014) 
 

4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
4.2.1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน  
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน ออกแบบและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีครอบคลุมท้ัง 5 ขั้นตอนของ 

ADDIE Instructional Design Model ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (A = Analysis) 2) การออกแบบ (D = Design) 3) การพัฒนา (D = 
Development) 4) การนําไปใช้ (I = Implementation) และ 5) การประเมินผล (E = Evaluation) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) 
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4.3 โปรแกรม Scratch 
โปรแกรม Scratch พัฒนาข้ึนโดยทีมงาน Media Lab MIT เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม วัตถุประสงค์ของ

การพัฒนา คือส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้สื่อมีเดียต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองมือท่ีไม่ซับซ้อน เนื่องจากวิธีการ
เขียนโปรแกรมทําได้โดยการต่อบล็อกคําสั่งเพ่ือสร้างโปรแกรมสคริปต์จึงทําให้การเขียนโปรแกรมเป็นเร่ืองง่าย การเขียน
โปรแกรมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาท่ี

ซับซ้อน ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการในการออกแบบและการสร้างผลงาน (สมชาย พัฒนาชวนชม, 2555) 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ ท่ีเรียนในรายวิชา

วิทยาการคํานวณ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเป็นห้องเรียน จํานวน 1 ห้องเรียน 
จํานวน 39 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pertest Posttest Design) โดยทํา

การทดลองแบบกลุ่มเดียวแต่วัดผล 2 ครั้ง 
 

5.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอริทึม 
กรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เร่ือง

อัลกอริทึม รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเร่ืองอัลกอริทึม 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ  เร่ืองอัลกอริทึม เนื้อหาวิชา

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาวิทยาการคํานวณ ซ่ึงใช้กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนรหัสเทียม การเขียนผังงาน และการใช้โปรแกรม Scratch ซ่ึงเป็นการ

เขียนโปรแกรมแบบบล็อก โดยผู้สอนกําหนดโจทย์ปัญหาและเงื่อนไข ผ่านการสร้างเกมเก็บของ มีการประเมินการคิดเชิง

คํานวณท้ัง 4 ข้อ ได้แก่ 1) การแบ่งย่อยปัญหา 2) การเข้าใจรูปแบบ 3) ความคิดเชิงนามธรรม 4) การออกแบบอัลกอริทึม 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนและเคร่ืองมือในการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ และการเก็บข้อมูล

ผู้เรียน โปรแกรมท่ีใช้เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประเมินผลและเผยแพร่บทเรียน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอริทึม 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

430 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

458 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

คอมพิวเตอร์ คือ Google Site โปรแกรมท่ีใช้ในด้านการทําสื่อในส่วนของเนื้อหา คือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 
และโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจากก่อนการศึกษาบทเรียน ผู้สอนอธิบายทําความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับ

รายละเอียดเนื้อหาของการเรียน จากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาตามท่ีได้วิเคราะห์ลําดับความสําคัญของเนื้อหามาแล้วโดยเริ่มจากทํา

แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วจึงทําใบงานที่ 1 ถึงใบงานท่ี 6 โดยแต่ละ
ขั้นตอนจะมีการตรวจปรับกิจกรรมก่อนท่ีจะไปยังใบงานถัดไป และเม่ือผู้เรียนทําใบงานครบแล้วจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
5.3.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5.3.2 สถิติการวิเคราะห์แบบทดสอบ ได้แก่ การหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม, 

การวิเคราะห์หาความยากง่ายของแบบทดสอบ, การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ และ การวิเคราะห์หาความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ 
เม่ือได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม ท่ีสมบูรณ์แล้ว ใน

ขั้นถัดไปเป็นการนําบทเรียนไปทดลองใช้กับผู้เรียน แต่ก่อนท่ีจะนําบทเรียนไปทดลองกับผู้เรียน ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบและ

ประเมินความเหมาะสม 2 ด้าน คือ 1) ความเหมาะสมด้านเนื้อหา และ 2) ความเหมาะสมด้านเทคนิค โดยสอบถามกับ

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมินระดับความคิดเห็น X  S.D. การแปลความหมาย 

1. ภาพรวมด้านเน้ือหา 4.65 0.02 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ภาพรวมด้านเทคนิค 4.63 0.10 เหมาะสมมากท่ีสุด 
 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอริทึม ผู้วิจัย

ได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 39 คน โดยให้ผู้เรียนทําใบงานและการฝึกปฏิบัติ 
หลังจากนั้นเม่ือผู้เรียนเรียนจบทุกบทเรียนแล้ว ผู้เรียนได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําผลของ
คะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คะแนน n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 39 18 15.49 86.04 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 39 12 9.97 83.12 
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่องอัลกอริทึม ไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทําการเก็บรวบรวมคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน จํานวน 39 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียนมาเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่า t-test (dependent) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบ n รวมคะแนน X  S.D. t คํานวณ t ตาราง 
ก่อนเรียน 39 305 7.82 1.96 

5.28 1.6860 
หลังเรียน 39 389 9.97 1.46 

ระดับนัยสําคัญ .05 df=38 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน

เรียน ได้ค่า t จากการคํานวณเท่ากับ 5.28 และหลังจากเปิดตาราง ค่า t ท่ี df = 38 มีค่า 1.6860 ท่ีระดับสําคัญทางสถิติ .05 
 

6.4 ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
ผู้วิจัยได้ประเมินทักษะปฏิบัติของผู้เรียนจากการฝึกทักษะปฏิบัติ โดยได้คํานวณหาค่าร้อยละจากคะแนนการฝึก

ทักษะปฏิบัติของผู้เรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 และได้ประเมินทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณท้ัง 4 
องค์ประกอบของผู้เรียน ได้แก่ Decomposition (การย่อยปัญหา) Pattern Recognition (การจดจํารูปแบบ) Abstraction 
(ความคิดด้านนามธรรม) และ Algorithm Design (การออกแบบอัลกอริทึม) และได้คํานวณหาค่าร้อยละจากคะแนนการฝึก

ทักษะปฏิบัติของผู้เรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 4 ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 

การฝึกทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
คะแนนรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
702 

รวม 604 86.04 
 
ตารางท่ี 5 ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณของผู้เรียน 
ใบงานท่ี องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 

1 Decomposition (การย่อยปัญหา) 92.31 
2 Pattern Recognition (การจดจํารูปแบบ) 100.00 
3 Abstraction (ความคิดด้านนามธรรม) 75.21 
4 Algorithm Design (การออกแบบอัลกอริทึม) 70.51 

ภาพรวมการฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ 84.51 
 

6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง

คํานวณ เรื่องอัลกอริทึม รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เกณฑ์การประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.31 0.81 พึงพอใจมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.09 1.03 พึงพอใจมาก 

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.25 0.99 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.19 0.92 พึงพอใจมาก 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม มีการ
ประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ผลการประเมินด้านเนื้อหาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( X  = 4.65 และ S.D. = 0.02) และผลการประเมินด้านเทคนิคพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( X  = 4.63 และ S.D. = 0.10) 
7.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.04/83.12 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 80/80 
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนมีค่า

มากกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ได้ค่า t จากการคํานวณเท่ากับ 5.28 และจากการเปิดตาราง ค่า t ท่ี df = 38 มีค่า 
1.6860 ท่ีระดับสําคัญทางสถิติ .05  

7.4 ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการ

คิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.04 และผลการสรุปการ

ประเมินทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณทั้ง 4 องค์ประกอบของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติรวมท้ัง 4 
องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 84.51  

7.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าโดยส่วนรวม

ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ 
เรื่องอัลกอริทึม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม ได้
ดําเนินการตามวิธีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ มีการกําหนดผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง นําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบและพัฒนาเป็นบทเรียน ทําการทดสอบปรับปรุง แล้วจึงนําไป
ทดลองจริงตามขั้นตอน ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง
อัลกอริทึม ไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 โดยต้ังเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80 ซ่ึง E1 คือ
ค่าท่ีได้จากคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน ในท่ีนี่ผู้วิจัยใช้คะแนนการทําใบงานมาเป็นคะแนนทดสอบระหว่างเรียน E2 คือ
ค่าท่ีได้จากคะแนนทดสอบหลังเรียน ผลท่ีได้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 86.04/83.12 ซ่ึงโดยปกติค่าของ E2 จะมีค่าตํ่ากว่า E1 เล็กน้อย เนื่องจาก E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

จากการทําแบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือคําถามระหว่างบทเรียนซ่ึงเป็นการวัดผลในระหว่างการนําเสนอเนื้อหาหรือวัดผลทันที

ท่ีศึกษาเนื้อหาจบในแต่ละเร่ือง คะแนนเฉล่ียจึงมีค่าสูงกว่าค่าของ E2 ซ่ึงเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากการทํา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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แบบทดสอบหลังบทเรียนท่ีศึกษาเนื้อหาผ่านมานานแล้ว จึงอาจเกิดความสับสนหรือลืมเลือน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) ถือว่า
บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

8.2 ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม ผู้วิจัยได้นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและ

เก็บรวบรวมคะแนนท่ีได้จากทดสอบก่อนเรียนนําไปเปรียบเทียบกับหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test (dependent) พบว่า ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บัญญพนต์ และ พนมพร (2559) เรื่องเกมบนโปรแกรมเชิงจินตภาพและแนวคิดเชิงคํานวณอย่างเป็นระบบ 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองโดยการทําการทดสอบบันทึกและประเมินผลการใช้แนวคิดเชิงคํานวณอย่างเป็นระบบมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการออกแบบการเรียนการสอน โดยนําบทเรียนออนไลน์ของ Research at Google : Computational Thinking 
มาร่วมในการสอน และนําโปรแกรมเชิงจินตภาพ Google Blockly เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนา หลังจากมีการใช้

บทเรียนออนไลน์และการพัฒนาเกมบนแอพพลิเคชันด้วยโปรแกรมเชิงจินตภาพ ขั้นตอนการวัดผลการเรียนรู้และการพัฒนา

ความก้าวหน้าของกลุ่มตัวอย่าง คือการกําหนดปัญหาของโครงงานผ่านการสร้างเกมแนวเดินระนาบ โดยมีเงื่อนไขของการ

เคลื่อนไหวของตัวละคร ผลลัพธ์ท่ีได้คือระยะเวลาในการพัฒนาเกมส้ันลง และผู้เรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรมเพิ่มข้ึน 
8.3 ด้านการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเรื่องอัลกอริทึม พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.04 และมีทักษะปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม

การคิดเชิงคํานวณท้ัง 4 องค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 84.51 ซ่ึงมีค่าคะแนนมากกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ คือ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร และคณะ (2561) ได้ทําการวิจัยเรื่อง Computational Thinking กับการศึกษาไทย กล่าวว่าใน
ปัจจุบันประเทศไทยต้องมีการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ 
Computational Thinking เป็นกระบวนการคิดท่ีต้องใช้ทักษะและเทคนิคเพ่ือแก้ไขปัญหา Computational Thinking เป็นทักษะท่ี

สําคัญทักษะหนึ่งท่ีทุกคนจําเป็นต้องพัฒนาข้ึน เพราะเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับทักษะเสริมศักยภาพอ่ืน ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
กระบวนการคิดนี้มีการส่งเสริมโดยใช้การเขียนโปรแกรมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนา

ตรรกะและทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดท่ีสามารถนําไปใช้

แก้ปัญหา เพราะฉะนั้นการเรียนสมัยใหม่ต้องไม่ใช่แค่เพ่ือให้ได้ความรู้แต่ต้องได้ทักษะควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4 ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิด

เชิงคํานวณเร่ืองอัลกอริทึม พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการ

ออกแบบตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิรวรรณ และ จิรพันธ์ุ (2556) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ อยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บท่ี

พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้สอนในรายวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

 9.1 ข้อเสนอแนะจาการวิจัยครั้งนี้ 
9.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนั้น ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาองค์ประกอบการจัดวาง และประสบการณ์ของผู้วิจัย ผู้วิจัยควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเก็บ
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ข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้งานจริง เพ่ือให้ได้รูปแบบและเคร่ืองมือตามท่ีผู้เรียนต้องการ เพ่ือให้การใช้งานมีความน่าสนใจและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
9.1.2 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนั้น ผู้วิจัยให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วย

ตนเองจากสื่อวิดีโอท่ีอยู่ในบทเรียน ซ่ึงระบบไม่สามารถติดตามผู้เรียนได้ว่าเปิดดูวิดีโอตามวันเวลาที่กําหนด หรือเลื่อนข้ามวิดีโอ

ขณะดูหรือไม่ ผู้วิจัยจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง รวมท้ังบันทึกความคืบหน้า 
หรือต้ังคําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองผ่านสื่อวิดีโอท่ีผู้สอนพัฒนาข้ึน และติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
 

 9.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
9.2.1 ควรทดสอบวัดระดับการคิดเชิงคํานวณของผู้เรียนก่อน เพ่ือจัดทํากระบวนการสอน และเนื้อหาให้ตรงกับ

ผู้เรียนมากข้ึน 
9.2.2 ควรเพ่ิมเติมทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน หรือทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคู่ไปกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้การพัฒนาการคิดเชิงคํานวณของผู้เรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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Development of Computer-Assisted Instruction on the Internet with Gaming 
Instruction of "Space Technology" for Elementary 6 
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บทคัดย่อ  

 
ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม 
2) เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.02/ 
85.68 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกมท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ท่ี
ระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.54 ) 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  กิจกรรมเกม  เทคโนโลยีอวกาศ 
 

Abstract 
 

The researcher has developed computer-assisted instruction on the internet with gaming instruction 
of "Space Technology" elementary 6 the objective 1) to develop computer-assisted instruction on the 
internet with gaming instruction 2) To find effective computer-assisted instruction on the internet with 
gaming instruction  3) in order to compare the learning effectiveness  4) to study the satisfaction of 
students. The sample group were 32 students selected by specific sampling. From the research, it was 
found computer-assisted instruction on the Internet with gaming instruction had effectiveness of 86.02/ 
85.68 which was higher than the criteria which was 80/80 that had been specified. The learning effectiveness 
of learners after the learning was higher than before learning with statistical significance at the level of 
0.05.  Students were satisfied with learning in a high level. ( X = 4.47, S.D. = 0.54) 

 
Keywords: computer-assisted instruction on the Internet, gaming instruction, space technology 
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1. บทนํา  
 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้
กําหนดให้มีการประเมินภายนอกโดยกําหนดไว้ใน  มาตรฐานที่ 5 คือผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร  ตัวชี้วัดคือ
ผลเฉลี่ยการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู่ในระดับดี (สํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2559 : 5) ซ่ึงผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องอยู่ในระดับดี  ผู้วิจัยจึงได้สํารวจผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนวัดจําปา ประจําปีการศึกษา 2560  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนยังตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศในทุกวิชา  ซ่ึงผลคะแนนจะมีผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการสํารวจสถิติ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในช่วงปีการศึกษา 2558–2560  พบว่ายังมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ท่ียังต้องปรับปรุงในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ท่ีอยู่ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ย  เม่ือเปรียบเทียบสถิติ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2558–2559  คะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเป็นห่วงและเสี่ยงท่ี

ปีการศึกษาถัดไปจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยแบ่งผลคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียนวัดจําปาประจําปี

การศกึษา 2560  พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์อยู่มากซ่ึงเป็นผลทําให้ผลคะแนน

เฉลี่ยท้ังรายวิชาตํ่าไปด้วย  ซ่ึงมาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.2 คือ เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช้ในการสํารวจอวกาศ

และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้

และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 15) เนื่องจากนักเรียนคิดว่า
เป็นเร่ืองไกลตัว ไม่น่าสนใจ และจากการสอบถามจากครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงวิธีการสอนแบบบรรยายทําให้

นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้น หรือเร้าใจให้อยากเรียนรู้   ดังนั้นจึงต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการวางแผน 
การเรียนการสอนและหาเทคนิคมาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับท่ีดีขึ้น   

จากมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่านักเรียนยังควรจะต้องพัฒนาและสร้างเสริมทักษะในเร่ืองของเทคโนโลยี

อวกาศ เพ่ือส่งเสริมให้ผลคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงควรต้องนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดึงดูดความสนใจ 
เร้าความสนใจ  สามารถทบทวนความรู้เดิมได้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เพ่ือมาแก้ไขข้อบกพร่องในการวาง

แผนการเรียนการสอน  จึงต้องศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆท่ีสามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ และได้ค้นพบว่าการ

สอนโดยการใช้เกมส่งผลทําให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการศึกษางานวิจัยของ พนิดา เทวินสืบ(2556) ได้
ศึกษาเร่ือง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี

ท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เนื่องจากการสอนโดยใช้เกมส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากงานวิจัย และมีการใช้มาเป็นระยะเวลา

ยาวนานจนได้รับความเชื่อถือ  และด้วยวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยังชอบความตื่นเต้น  ท้าทาย และชอบการแข่งขัน 
ในลักษณะของการเล่นเกม  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงประสงค์ท่ีจะสร้างและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกิจกรรม

เกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 เทคโนโลยีอวกาศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ (2552: 163) กล่าวว่า เม่ือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน มนุษย์จึงเร่ิมคิดค้นวิธีการท่ีจะออกเดินทางในการสํารวจอวกาศ และ
ในท่ีสุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถสร้างยานอวกาศเพื่อใช้เดินทางไปสํารวจอวกาศได้สําเร็จ  

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกริก ท่วมกลางและคณะ (2555: 93) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล โดยใช้โปรแกรมท่ีดําเนินการสอนภายใต้การควบคุมของ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ และฝึกจากคอมพิวเตอร์ตามลําดับข้ันตอนของเนื้อหาสาระท่ีกําหนด ตาม
อัตราความสามารถของแต่ละคนเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้ตามความสามารถ นิยมใช้ชื่อย่อว่า CAI 

 3.3 เกม อัจฉรา สาธิมานนท์ (2555: 16) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมที่กําหนดข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการเล่น มี
กฎเกณฑ์ กติกา วิธีการเล่นท่ีชัดเจนแน่นอนจัดอยู่ในรูปแบบการแข่งขันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างกฎเกณฑ์ท่ี

กาํหนด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อีกท้ังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 
 3.4 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2552: 62) กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ ท่ีผู้เรียนได้รับการเรียนรู้มาแล้วมีอยู่เท่าใด  
3.5 การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/นวัตกรรม เกริก ท่วมกลางและคณะ(2555: 273) กล่าวว่า 

ความรู้สึกชอบ หรือเจตคติท่ีดีในเชิงบวก โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 3.6 วิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จันทรา โอระสะ (2560) ได้ศึกษาการทดลองใช้เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 1) เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ 83.50/84.23 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 และ  
2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสูงกว่าการเรียนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศรีสุดา ด้วงโต้ด (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ 
พบว่าผลการประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ของผู้ เชี่ยวชาญพบว่า 
 มีประสิทธิภาพระดับดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์กับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทักษะ 
การแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์กับนักเรียนท่ีเรียน

แบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดจําปา อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 64 คน 

4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนวัดจําปา อําเภออุ ทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 32 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง   
4.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกมตามรูปแบบการสอน ADDIE 

4.3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ปริมาณและความลึกของเนื้อหา เพ่ือให้ได้ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตและกจิกรรมเกม 

4.3.2 การออกแบบ 
4.3.2.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 

4.3.2.1.1 สร้างและทดสอบและแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 48 ข้อ 
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข  นําไปวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1) ดร.ชมพูนุช สุขหวาน การศึกษา ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  2) นางสาวปัทมพรรณ บุญประคม การศึกษา วท.ม. (ฟิสิกส์) ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  3) นางสาวน้ําอ้อย สุนทรพฤกษ์ การศึกษา ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) ครูวิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดนางชี ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  และสรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา   

4.3.2.1.2  นําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไปหาความยากง่ายของข้อสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ตําบลโพธ์ิทะเล อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 11 คน  และนําผล 
การทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่าย (Difficulty) และวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคํานวณหาค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันตามสูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  ค่าความเชื่อม่ันของแบบฝึกหัดท่ีดีควรมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป 
ซ่ึงค่าความเชื่อม่ันของทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.95  สามารถท่ีจะนําไปใช้ได้  

4.3.2.1.3 จัดทําแบบทดสอบเป็น 1 ชุด โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้เป็นชุดเดียวกัน  
และจัดทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 3 ชุด ชุดละ 12 ข้อ ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว้  

4.3.2.1.4 ออกแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ใช้หลักการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิด ของกาเย่   
4.3.2.2 การออกแบบกิจกรรมเกม  คัดเลือกประเภทเกมท่ีจะนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน  และ

ออกแบบกิจกรรมเกมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
4.3.2.3 สร้างแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง 

เทคโนโลยีอวกาศของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค  และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
4.3.3 การพัฒนา  คัดเลือกซอฟแวร์ เพ่ือใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  และ

ดําเนินการติดต้ังโปรแกรมท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์  ดําเนินการออกแบบปุ่มและรูปภาพต่างๆ ท่ีใช้ในการตกแต่งบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต และสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ใช้ในกิจกรรมเกม  เม่ือเสร็จสมบูรณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคนิคท้ัง 3 ท่าน ดังนี้ 1) ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand  
รองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
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การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 3) นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา การศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ครูชํานาญการ ประจําวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
วัดจําปา  และสรุปผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม  

4.3.4 การทดลองใช้ ขั้นตอนการดําเนินการเก็บข้อมูลและทดลองภาคสนามตามปฏิทินการเรียน วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 รวมท้ังหมด 5 ชั่วโมง ชั่วโมงท่ี 1 แนะนําตัวเองเพ่ือทําความคุ้นเคยกับนักเรียนและ

อธิบายวิธีการเรียน และทําแบบทดสอบก่อนเรียน  ชั่วโมงท่ี 2 เรียนหน่วยท่ี 1 การสํารวจอวกาศและร่วมเล่นกิจกรรมเกมเพื่อจัด

อันดับผู้เล่น และทําแบบฝึกหัดท้ายบท  ชั่วโมงท่ี 3 เรียนหน่วยท่ี 2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสํารวจอวกาศและร่วมเล่นกิจกรรมเกมเพ่ือ

จัดอันดับผู้เล่น และทําแบบฝึกหัดท้ายบท  ชั่วโมงท่ี 4 เรียนหน่วยท่ี 3 ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและร่วมเล่นกิจกรรมเกมเพ่ือ

จัดอันดับผู้เล่น และทําแบบฝึกหัดท้ายบท  ชั่วโมงท่ี 5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน, และทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียน 
4.3.5 การประเมินผล สรุปผลคะแนนก่อนเรียนของนักเรียน, สรุปผลคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียน, สรุปผล

คะแนนหลังเรียนของนักเรียน  และสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
4.4 การดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวบข้อมูล  โดยจัดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยได้

ดําเนินการทดลองตามปฏิทินการเรียนและแผนการสอน 
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง 
เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตร E1/E2   (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2521 : 136) ดังสมการท่ี 
(1) และ สมการท่ี (2) 

                (1) 

เม่ือ  E1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท้ังหมด จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ต ร่วมกับกิจกรรมเกม แต่ละ บทเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ,   หมายถึง  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบ

ท้ายบทเรียน, A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายบทเรียน, และ N หมายถึง จํานวนผู้ทําแบบทดสอบท้ังหมด 

(2) 

เม่ือ E2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท้ังหมด จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ต ร่วมกับกิจกรรมเกม แต่ละ บทเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ,   หมายถึง  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบ

ท้ายบทเรียน, B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายบทเรียน, และ N หมายถึง จํานวนผู้ทําแบบทดสอบท้ังหมด 
4.5.2 การเปรียบเทียบผลความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ใช้ Dependent 
sample t-test  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547 :  307) ดังสมการท่ี (3) 

(3) 

เม่ือ t หมายถึง ค่าสถิติ t ท่ีใช้ในการทดสอบ, d หมายถึง ค่าผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดสอบ, 

 หมายถึง การนําเอาผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนมาบวกกัน,  หมายถึง การ
นําเอาผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนยกกําลังสองแล้วนํามาบวกกัน, , n  หมายถึง จํานวน

นักเรียนท่ีทําการทดสอบ, และ df หมายถึง n-1 
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5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค S.D. เท่ากับ 0.55 ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับ มากที่สุด และ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา S.D. เท่ากับ 0.78 ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง 
เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

บทเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.02 และคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.68  
ดังน้ันประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม มีค่าเท่ากับ 86.02/85.68   

 

5.3 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต
ร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง

คะแนนสอบก่อนเรียน (Pretest) และคะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรม

เกม (Posttest) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลดังนี้ tคํานวณ  มีค่าเท่ากับ 22.95 tตาราง มีค่าเท่ากับ 1.6955 แสดงให้เห็น

ว่าค่า tคํานวณ  มีค่ามากกว่า tตาราง จึงยอมรับ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท้ังหมดท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
มีค่าเท่ากับ 3.44 (จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน) และคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท้ังหมดท่ีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
มีค่าเท่ากับ 10.28 (จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับ

กิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

5.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับ
กิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกมท่ีพัฒนาขึ้น ปรากฏว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ใน 
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ท่ี 0.54 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
6.2 ผลของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยี

อวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 86.02/85.68 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรม

เกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.44 และหลังเรียนเท่ากับ 10.28 
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6.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับ

กิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับ มากท่ีสุด 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรม

เกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค S.D. เท่ากับ 0.55 ค่าเฉลี่ย 
4.54 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีความเห็นไปทางเดียวกันว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพดีมาก  และผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา S.D. เท่ากับ 0.78 ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามี

ความเห็นไปทางเดียวกันว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพดีมาก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกลับงานวิจัยของ ดาวรถา วีระพันธ์ (2560) ได้ศึกษา

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  

 

7.2 ด้านการทดสอบทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม 
เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดแบบทดสอบ

ระหว่างเรียน(E1)  และคะแนนการทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังเรียน(E2)  มีค่า 86.02/85.68  สูงกว่าค่าประสิทธิภาพ 
80/80 ท่ีตั้งไว้ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกลับงานวิจัยของ อัจฉรา สาธิมานนท์(2555)ได้ศึกษาผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์

ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตรากด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า เกมคอมพิวเตอร์

ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตรากด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.52/82.06 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนด  ท้ังนี้เพราะว่าในการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้น ตั้งใจ และสนใจ

ในการเรียน  ในการจัดบทเรียนจะเน้นการนําเสนอเนื้อหาในแบบข้อความ รูปภาพ และเสียง และการได้เล่นกิจกรรมเกมท่ี

สนุกสนาน  เพ่ือช่วยเร้าความสนใจจนเกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนมากข้ึน  
 

7.3 ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ .05  กล่าวคือ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกลับงานวิจัยของ พนิดา เทวินสืบ (2556) เร่ืองการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง ประชาคมอาเซียน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง เทคโนโลยี

อวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถช่วยพัฒนาความความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีอวกาศได้มากขึ้น 
กิจกรรมเกมทําให้ผู้เรียนกระตือรือร้น มีความน่าต่ืนเต้น จึงทําให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากย่ิงข้ึน และบทเรียนสามารถ

ทบทวนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น 
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7.4 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่อง 
เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 32 คน  ส่วนมากพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เนื่องจากการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต

ร่วมกับกิจกรรมเกม มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้ังใจเรียนและสนใจเรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับ รัชฎาภรณ์  เอ่ียมโคกสูง (2555) 
เร่ือง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับ

กิจกรรมเกมท่ีเหมาะสมจึงทําให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนในระดับ มาก 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
8.1.1 ควรเพ่ิมเติมความตื่นเต้นในการเล่นเกมแต่ละเกม   
8.1.2 ควรมีการแนะนํา ชี้แจง รายละเอียดของการเข้าใช้บทเรียนและการร่วมกิจกรรมเกม เน้นให้นักเรียน

ศึกษาบทเรียนจนเข้าใจก่อนแล้วลงมือร่วมเล่นกิจกรรมเกม  
8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

8.2.1 ควรมีการศึกษาในเร่ืองความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนเม่ือเรียนจากคอมพิวเตอร์ 
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559). มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมและมัธยมศึกษา รอบท่ีสี่ (พ.ศ. 2559 –
2563). กรุงเทพ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

อัจฉรา สาธิมานนท์. (2555). ผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราชั้น
แม่กดประถมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศริิราษฎร ์จังหวัดราชบุร ี

Development of Online Computer-Assisted Instruction on Using Microsoft 
Excel for Grade 5 Students At Sophonsiriraj School Ratchaburi Province 

 

พีรพล เหลืองคงทอง1*  และไกยสิทธ์ิ อภิระติง1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*peeraphonjack@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 2) ประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการพัฒนาครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ จํานวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และแบบประเมินการ
ยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1.1) หน้าเร่ิมต้นบทเรียน 1.2) ความรู้เบื้องต้น Microsoft Excel      
1.3) แถบเคร่ืองมือคําสั่ง Microsoft Excel และ 1.4) ส่วนประกอบที่สําคัญ Microsoft Excel และ 2) ผลการประเมินการ
ยอมรับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  Microsoft Excel  คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  
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Abstract 
 

The purpose of this study ware 1) to develop online computer-assisted instruction on using Microsoft 
Excel for grade 5 students 2) to assess the acceptance of the quality of online computer-assisted instruction 
on using Microsoft Excel for grade 5 students. The target group used in this development was 3 experts in 
a field of online computer-assisted instruction development. By purposive Sampling. The tools used in 
the research were online computer-assisted instruction lessons on using Microsoft Excel for grade 5 students, 
and the evaluation form for accepting the quality at online computer- assisted instruction on Microsoft 
Excel for grade 5 students. Statistics used to analyze data such as mean ,and standard deviation 

The research findings showed that the 1) Online computer-assisted instruction on using Microsoft 
Excel for grade 5 students, consisting of 4 components: 1.1) Start page, Lesson 1.2) Basic knowledge, 
Microsoft Excel 1.3) Microsoft Excel command bar and 1.4) Important components Microsoft Excel and  
2) The overall quality assessment results are at the highest level. 
 
Keywords: online computer-assisted instructure, Microsoft Excel, lesson quality 
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1. บทนํา  
 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษา    
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความ

สนใจความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 4) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน 
เห็นแนวทางในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระ

เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา

หรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบ

หนึ่งซ่ึงใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสื่อประสม อันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงใน

ห้องเรียนมากท่ีสุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542 : 7 ) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนท่ีดีขึ้น และมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
 

  2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
  2.2 เพ่ือประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี ได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในการนําเสนอเน้ือหาและการทําแบบทดสอบสามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ เกิด
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันตลอดเวลา สามารถแสดงผลให้ทราบได้ทันทีทําให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ มีเจตคติท่ีดี และ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการท่ีดึงดูดความสนใจ (กิดานันท์ มลิทอง 2548: 220) 
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  4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ธนาภรณ์ หม่ันเพียรสุข และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2562: 1343-1348) ได้ทําวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
เร่ือง การแก้ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย 
พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เร่ือง การแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.24/80.95 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  วรรณกาญจน์ บุญยก ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี และกฤษณา คิดดี (2561: 32-40) ได้ทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การนําเสนอด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง การนําเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก บทเรียน

ออนไลน์ เรื่อง การนําเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.56/84.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   5.1 ศึกษาการใช้งาน Microsoft Excel เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในข้ันท่ี 5.1  
   5.3 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา   ปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
   5.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
   5.5 ประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
   5.6 สรุปผลการพัฒนาและผลการประเมิณการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
 
6. เครื่องมือการวิจัย 

 

   6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
   6.2 แบบประเมินการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

 

   กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ จํานวน 3 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 
 
8. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2550 : 121) ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด      
 
9. ผลการวิจัย 
  

  9.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี ได้ผลการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 1 หน้าเริ่มต้นบทเรียน                                       ภาพท่ี 2 ความรู้เบื้องต้น Microsoft Excel                            
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 3 แถบเคร่ืองมือคําสั่ง Microsoft Excel                 ภาพที่ 4 ส่วนประกอบท่ีสําคัญ Microsoft Excel 
 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1. หน้าเริ่มต้นบทเรียน 2. ความรู้เบื้องต้น Microsoft Excel 3. แถบเคร่ืองมือคําสั่ง 
Microsoft Excel และ 4. ส่วนประกอบท่ีสําคัญ Microsoft Excel 
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  9.2 ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
  ผู้วิจัยดําเนินการประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี ท่ีพัฒนาข้ึน กับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนออนไลน์ จํานวน 3 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 .มีความง่ายต่อการใช้งานบทเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2 .มีความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. มีความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
4. มีความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.33 0.58 มาก 
5. มีความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย 4.00 0.00 มาก 
6. มีความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมาย 4.33 0.58 มาก 
7. มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
8. มีความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.33 0.58 มาก 
9. มีความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10. ใช้คําศัพท์ท่ีผู้ใช้งานมีความคุน้เคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft 
Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับต่อ

บทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของการยอมรับเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .0 49  
 
10. อภิปรายผลการวิจัย  
 

   10.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1. หน้าเริ่มต้นบทเรียน 2. ความรู้เบื้องต้น Microsoft Excel 3. แถบเคร่ืองมือคําสั่ง 
Microsoft Excel และ 4. ส่วนประกอบท่ีสําคัญ Microsoft Excel 
   10.2 ผู้เชี่ยวชาญยอมรับต่อคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของการ

ยอมรับเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 สอดคล้องกับ นันท์นภัส ณ  ตะกั่วทุ่ง, สิทธิชัย พลายแดง           
และวีระชัย คอนจอหอ(2562) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรีไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับต่อบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด  
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

450 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

478 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 11. ข้อเสนอแนะ  
 

  11.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง การใช้ Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี ท่ีพัฒนาข้ึน ผู้สอนสามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาเป็นสื่อในการ

เรียนรู้เนื้อหาท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
   11.2 งานวิจัยควรได้รับการพัฒนาต่อยอดและนําไปใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ของนักเรียนให้สูงข้ึน 
  11.3 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยฝึกอบรมเน้นการปฏสิัมพันธ์  
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสาํหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

Development of Computer Courses for Trainings Focusing on networking to 
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บทคัดย่อ  
 

ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
เน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ 
พนักงานบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน สายงานทรัพยากรจํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ 83/88.33 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนสูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรมท่ีใช้บทเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์  ทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
 

Abstract 
 

The researcher had Development of Computer Courses for Trainings Focusing on networking to 
develop basic digital skills for KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED the objective 1) to develop and 
validate the efficiency of the Computer Courses for Trainings Focusing on networking to develop basic 
digital skills for KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, 2) to compare the achievement of pretest and 
posttest after learning, 3) to evaluate satisfaction of the trainer. The purposive sampling subjects were 
30 personnel in Human Resource Development Department of KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. 
The results showed that the developed Computer Courses for Trainings Focusing on networking was efficient 
at 83/88.33 which were more than the set hypothesis criteria of 80/80. The learning achievement after 
studying by using the develop Computer Courses for Trainings Focusing on networking was significantly 
higher than before at the level of .05 

 
Keywords: computer-assisted instruction on the Internet, basic digital skills 
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1. บทนํา  
 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา “Digital Transformation” นับเป็นประเด็นท่ีเหล่าผู้นําองค์กรท่ัวโลกต่างให้ความสําคัญ 
Digital Transformation คือกระบวนการท่ีนําเอาดิจิทัลเทคโลยีมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร นับต้ังแต่รากฐาน

กระบวนการทํางาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกําหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต 
เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นรวดเร็วกว่าความสามารถท่ี

เหล่าธุรกิจจะปรับตัวตามได้ทันไม่ว่าจะเป็น ระบบ Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), smart phone, social 
media, Fintech และอ่ืนๆ ได้สร้างองค์กรแนวใหม่ขึ้นมามากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้องค์กรแบบเดิมๆ ท่ีไม่สามารถ

ปรับตัวได้ทัน ต้องล้มหายตายจากไป ตัวอย่างเช่น e-Commerce อย่าง Amazon, Alibaba, Lazada ท่ีเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาดจากค้าปลีกด้ังเดิมจนต้องปิดตัวไปมากมาย เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเร็วมากทําให้องค์กรต่างๆ หันกลับมามองคนในองค์กรของตนว่า

ยังมีทักษะท่ีเหมาะกับงานในอนาคตอยู่หรือไม่ 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร ซ่ึงการตัดสินใจว่าองค์กรต้อง

เปลี่ยนแปลงอะไร เม่ือไร และอย่างไร เพ่ือให้ทันกับคู่แข่งนั้นถือเป็นความท้าทายที่สําคัญสําหรับองค์กร การลงทุนสําหรับ

เทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้าได้เกิดข้ึนแล้วในวันนี้ และในเร่ืองการพัฒนาคนเราก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กัน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมพนักงานในการก้าวไปสู่การเป็นดิจิทัลแบงค์ตามกรอบความสามารถด้านดิจิทัล 2.0 จากผลการวิจัยขององค์กร  
European Commission (Anusca, Yves, & Barbara, 2013) ได้สรุปองค์ประกอบหลักของทักษะพ้ืนฐานดิจิทัลดังนี้  

 1. Information & Data Literacy การรู้สารสนเทศและข้อมูล 
 2. Responsibility and Cyber Security ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
 3. Solving Technical Problems การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี 
 4. Communication & Collaboration การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน 
 5. Digital Content Integration การสร้างเนื้อหาดิจิทัล 
ผลสถิติท่ีองค์กรได้มีการสํารวจจากการให้พนักงานทํา Assessment Digital Capabilities & Acceleration พบว่า

พนักงานท่ีมีทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับสูง จะ
เห็นได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีเกณฑ์ทักษะดิจิทัลในระดับพ้ืนฐาน และระดับปานกลาง ดังนั้นจึงทําให้เรื่อง รีสกิลทักษะดิจิตอล

เป็นหัวข้อใหญ่ท่ีเป็นโจทย์ท่ีท้าทายขององค์กร (KBank Digital Academy, 2018) 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงานจําเป็นต้องมีช่องทางที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบออนไลน์มาก

ขึ้น และครอบคลุมไปจนถึงรูปแบบบทเรียนท่ีสามารถฝึกให้พนักงานเกิดทักษะทางด้านดิจิทัลมากขึ้นจากการท่ีศึกษางานวิจัย

พบว่างานวิจัยของศตวรรณ หอมใส, 2558) พบว่าการสร้างเกมมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านคําในมาตรา

ตัวสะกดไทย ท่ีได้พัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน

มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกม

มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการ 
ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขึ้นโดยมองเห็นว่าบทเรียนดังกล่าว

จะทําให้พนักงานสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนํามาผสมผสานกับการทํางาน เพ่ือช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล

สําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2.3 เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2.4 เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 เน้ือหาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกอบรมเน้นปฏิสัมพันธ์ (European Commission & 
Institute for Prospective Technological Studies, 2556) ศึกษาเนื้อหา DIGCOMP: กรอบสําหรับการพัฒนาและการทํา

ความเข้าใจความสามารถด้านดิจิทัลในยุโรป เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นจะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพ่ิมข้ึนจาก 
ทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ความชํานาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนรอบรู้ มี
ความสามารถท่ีจําเป็นและหลากหลาย เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและการ

ทํางาน เป็นต้น 
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาเร่ืองข้อจํากัด ทางด้านสถานท่ีและเวลา โดยการเรียนการสอน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถป้อนกลับได้ทันที 

 3.3 การเรียนรู้แบบการใช้คําถาม (Questioning Method) (จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์, 2558) ให้ความหมายว่า

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้คําถาม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาการคิดของผู้ฝึกอบรมให้มีความสามารถด้านทักษะการ

คิดอย่างเป็นระบบ จุดเน้นคือการกระตุ้นผู้ฝึกอบรมให้สามารถคิดและต้ังคําถามกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ และคิดหาคําตอบ

ท่ีถูกต้อง 
 3.4 การฝึกอบรม (สมบัติ , 2544) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยการเปลี่ยนท่าที และพฤติกรรมงานของคน ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้องจัดข้ึน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงเป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะตามหลักสูตรท่ีจัดอบรมข้ึน เพ่ือให้บุคลากรได้นําไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3.5 วิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ศตวรรณ หอมใส (2558) ได้ศึกษาการทดลองใช้เกมมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านคําในมาตร

ตัวสะกดไทยมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสอบ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์

อยู่ในระดับมาก 
ชัชวาล คํามะโนชาติ (2557) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ สําหรับพนักงานฝ่าย

จัดหารพ้ืนท่ีบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพ 87.17/88.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 
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ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของพนักงาน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงาน

มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเนื้อหาเพ่ือนํามาออกแบบบทเรียน 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1 ประชากร คือ พนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน  
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน ฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

ได้มาจากการคัดเลือกด้วยวิธีการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้จํานวน 30 คน 
4.3 พัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ตามรูปแบบการสอน ADDIE 

4.3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาประเด็นต่างๆ วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ปริมาณและความลึกของเนื้อหา เพ่ือให้ได้ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
4.3.2 การออกแบบ (Design) 

4.3.2.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
4.3.2.1.1 ออกแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ โดยนํากรอบ

เนื้อหาท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียงตามลําดับหลักการสอน คือ การนําเข้าสู่เนื้อหา การเรียน การสรุป ทําแบบฝึกหัด 
และการประเมินผล ของแต่ละหน่วยการเรียน  

4.3.2.1.2 สร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียน แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข นําไปวิเคราะห์หาดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท้ัง 3 ท่าน ดังนี้ 1) คุณพรพรรณ พ่ึงประยูรพงศ์ การศึกษา ครุศาสตรมหา

บัณฑิต Manager, Senior e-Learning Specialist ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) คุณชนิชดา ชนะกิจจานุกิจ 
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต Senior e-Learning Specialist ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 3) ดร.ธญัญรัตน์ น้อมพล

กรัง การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand อาจารย์ประจําภาควิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และสรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเนื้อหา 
4.3.2.1.2 นําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบไปหาความยากง่ายของข้อสอบกับพนักงานฝ่าย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 คน และนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาความ

ยากง่าย (Difficulty) และวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันตามสูตร คูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน (KR-20) ค่าความเชื่อม่ันท่ีดีควรมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป ซ่ึงค่าความเชื่อม่ันของผลการวิเคราะห์ มีค่าเท่ากับ 0.83 
ดังน้ันแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบชุดนี้สามารถท่ีจะนําไปใช้ได้ 

4.3.2.2 การออกแบบกิจกรรมระหว่างเรียนเน้นปฏิสัมพันธ์ คัดเลือกประเภทกิจกรรมที่จะนํามาใช้

ประกอบการฝึกอบรม ให้เหมาะสมของแต่ละหน่วยการเรียน 
4.3.2.3 สร้างแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน

เนื้อหาและด้านเทคนิค และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรม  
4.3.3  การพัฒนา (Development) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรบเน้นปฏิสัมพันธ์ โดยใช้

โปรแกรมท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์ และข้อมูลท่ีใช้ในบทเรียน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง แล้วนํามาจัดสร้างเป็นเนื้อหา

บทเรียนต่างๆ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ มาสร้างเป็นบทเรียนและปรับปรุงจนกระท้ังได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ปฏิสัมพันธ์ เม่ือเสร็จสมบูรณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคนิคท้ัง 3 ท่าน ดังนี้ 1) ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand 
รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง 
การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand อาจารย์ประจําภาควิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3) ดร.สมคิด แซ่หลี การศึกษา Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand 
อาจารย์ประจําภาควิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสรุปผลการประเมิน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยฝึกอบรมเน้นปฏิสัมพันธ์  
4.3.4 การนําไปใช ้(Implementation) 

4.3.4.1 ลงทะเบียนหลักสูตรให้กับผู้ฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ 
4.3.4.2 ผู้ฝึกอบรมเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ของธนาคาร https://kdwisesb-connect.sabacloud.com  
4.3.4.3 เริ่มจากทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อ 
4.3.4.4 ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ และทําแบบทดสอบระหว่างเรียน 
4.3.4.5 หลังจากศึกษาบทเรียนครบ ให้ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ข้อ และทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจสําหรับผู้ฝึกอบรม 
4.3.5 การประเมินผล สรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนของผู้ฝึกอบรม สรุปผลคะแนนแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนของผู้ฝึกอบรม สรุปผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน และสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้

ฝึกอบรม 
4.4 การดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวบข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้อํานวยฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในการขอใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยได้ดําเนินการทดลองตามแผนการฝึกอบรมกําหนดไว้ 
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521: 136) ดังสมการท่ี (1) และ
สมการท่ี (2) 

 (1) 
เม่ือ E1 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผู้ฝึกอบรมท้ังหมด จากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยการเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 

 (2) 
เม่ือ E2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผู้ฝึกอบรมท้ังหมด จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

ฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยการเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 
4.5.2 การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้สูตร Dependent sample t-test (พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 307) ดังสมการท่ี (3) 
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 (3) 
เม่ือ t หมายถึง ค่าสถิติ t ท่ีใช้ในการทดสอบ, d หมายถึง ค่าผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม

และแบบทดสอบหลังฝึกอบรม,  หมายถึง การนําเอาผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและแบบทดสอบหลัง

ฝึกอบรมของแต่ละคนมาบวกกัน, หมายถึง การนําเอาผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและแบบทดสอบ

หลังฝึกอบรมของแต่ละคนยกกําลังสองแล้วนํามาบวกกัน, n หมายถึง จํานวนผู้ฝึกอบรมท่ีทําการสอบ และ df หมายถึง n-1 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล
สําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้อนการปฏิสัมพันธ์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค S.D. เท่ากับ 0.59 ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดี และโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา S.D เท่ากับ 0.77 
ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก 

5.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรม

ระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 83 และคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมท้ายบทเรียน (E2) คิดเป็น

ร้อยละ 88.33 ดังน้ันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 83/88.33 
5.3 ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนน

สอบก่อนเรียน (Pretest) และคะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ (Posttest) โดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลดังนี้ tคํานวณ เท่ากับ 24.73 tตาราง เท่ากับ 1.69 แสดงให้เห็นว่า tคํานวณ มีค่ามากกว่า tตาราง คือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เม่ือพิจารณาผลคะแนนของผู้ฝึกอบรม

ท้ังหมดท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) และคะแนนของผู้ฝึกอบรม

ท้ังหมดท่ีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.67 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) แสดงให้เห็นว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 มีค่าที (t-test) เท่ากับ 1.6991 

5.4 ผลการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรม

ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนาข้ึน ปรากฏว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ท่ี 0.08 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ในระดับดี 

6.1 ผลของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน

ดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 83/88.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
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6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ฝึกอบรม หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีพัฒนาข้ึนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.53 และหลังเรียนเท่ากับ 17.67 
6.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการ 

ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีพัฒนาข้ึนพบว่าผู้ฝึกอบรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล
สําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์โดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค S.D. เท่ากับ 0.59 ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดี แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีความเห็นไปทาง

เดียวกันว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพดี และผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
S.D. เท่ากับ 0.77 ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นไปทางเดียวกันว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพดี ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนิกข์ ประกอบกิจ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม OptiTex สําหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องงนุ่งห่มไทย ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ใน

ระดับดี 
7.2 ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าร้อยละคะแนนเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบระหว่าง

เรียน (E1) และแบบทดสอบท้ายบทเรียน (E2) ของพนักงานกลุ่มตัวอย่างท้ัง 30 คน มีค่า 83/88.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ี
กําหนดไว้ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีพล สักกะวนิช (2551) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ

ปฏิสัมพันธ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าบทเรียน มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 86.08/85.57 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนด ท้ังนี้เพราะว่าการฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม

เน้นปฏิสัมพันธ์ มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้น และสนใจในการฝึกอบรม บทเรียนจะเน้นเนื้อหาใน

แบบข้อความ รูปภาพ และเสียง และการกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ท่ีสนุกสนาน 
7.3 ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ฝึกอบรมหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม

เน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) คะแนนเฉลี่ยของ

พนักงานท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นปฏิสัมพันธ์ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศตวรรณ หอมใส (2558) เร่ืองการสร้างเกมมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านคําในมาตรา

ตัวสะกดไทย ชองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยเกมมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพัน์

เพ่ือส่งเสริมการอ่านคําในมาตราตัวสะกดไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

ฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นปฏิสัมพันธ์ สามารถช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านทักษะพ้ืนฐาน

ด้านดิจิทัลได้มากขึ้น กิจกรรมท่ีเน้นการฏิสัมพันธ์ทําให้เกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้ให้กับผู้ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 
7.4 ด้านความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา

ทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามความ

พึงพอใจ ผลการสอบถามสรุปได้ว่าความพึงพอใจท่ีผู้ฝกึอบรมท่ีมีต่อบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ขวัญดารินทร์ จิตหาญ (2554) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบฎิสัมพันธ์ พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
8.1.1 การออกแบบหน้าเนื้อหาบทเรียน ควรแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ ช่วงสั้นๆเพื่อให้ผู้เรียนได้จําง่ายขึ้น 
8.1.2 ควรมีการออกแบบใบงาน เพ่ือท่ีผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนในการใช้เครื่องมือได้อย่างแม่นยํา 

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา 
สําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  

Information System Development for Management of Voluntary Activity 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จํานวน 2 คน 
รวมท้ังหมด 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 คน ประกอบด้วย 1.1) หัวหน้าฝ่าย 1.2) เจ้าหน้าท่ี และ 1.3) นักศึกษา 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการท่ีพัฒนาข้ึน สามารถแบ่งการทํางานออกเป็นโมดูลได้ 5 โมดูล ประกอบด้วย 2.1) โมดูลจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 2.2) โมดูล
จัดการข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 2.3) โมดูลจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2.4) โมดูลจัดการข้อมูลการส่งผลงาน
กิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี และ 2.5) โมดูลจัดการข้อมูลการออกรายงาน และ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพต่อการใช้
งานระบบในภาพรวม อยู่ในระดับดี แสดงว่าสามารถนําระบบท่ีพัฒนาไปใช้ในการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสม   
 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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Abstract 
 

The objectives of this research were as follows: 1) analysis and design of information system for 
management, 2) information system development for management and 3) assessment of information 
system efficiency for management. In this study, five experts were selected as a sampling group (purposive 
sampling) including three experts in information technology and communication and two experts in student 
loan program. The research findings suggested that 1) regarding analysis and design of the system, there 
were three users including 1.1) head of department, 1.2) officer and 1.3) students, 2) information system 
development for management composed of five modules including 2.1) user management module,           
2.2) voluntary activity management module, 2.3) reservation system management module of voluntary 
activity participation, 2.4) output delivery management module in regard to outdoor voluntary activity 
and 2.5) report management module and 3) the overall results relating to the system efficiency was at 
the high level. According to studies, it indicated that the developed system for management of voluntary 
activity output delivery of undergraduate students under education loan program can be used in practical 
way. 
 
Keywords: information system for management, voluntary activity output delivery, education loan program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 461



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 489 

1. บทนํา  
 

ปัจจุบันโลกเร่ิมเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง เคร่ืองมือสนับสนุนการ

ทํางานเช่นท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไป
อย่างสิ้นเชิง ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (2559) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจน

พัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ให้มีลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ี

ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัดทาง

กายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 
พัฒนาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2554) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวกับวิทยาการบริการ (Research in service science) ซ่ึงต้องอาศัยองค์กรความรู้ในสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกส่วน และทุกข้ันตอนของระบบบริการ  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือ

เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา (กองทุนกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา. 2560) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีการจัดให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เก็บ
ชั่วโมงการทํากิจกรรมจิตอาสาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนภายใต้การกํากับและดูแลของกองพัฒนานักศึกษา ท้ังนี้ จากการ
สัมภาษณ์ปราณี พุฒพวง (สัมภาษณ์. 2561) จันจิรา ชัยชนะ (สัมภาษณ์. 2561) และพฤทธ์ิ เด่นไกวิท (สัมภาษณ์. 2561) 
พบว่า ปัจจุบัน ประสบกับปัญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา และการ 
สูญหายของข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการรวบรวมจํานวนชั่วโมงการทําและการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ

นักศึกษาแต่ละคน เนื่องจากไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สําหรับการจัดการข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ส่งผลให้ในแต่ละปีการศึกษามีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเก็บชั่วโมงการทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีทางมหาวิทยาลัย 
จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงาน

กิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาขึ้น เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล ทํา

ให้สามารถจองกิจกรรมจิตอาสาและส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาได้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงความแม่นยําเกี่ยวกับข้อมูลของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ช่วยเพ่ิม

ความเป็นมาตรฐานในการทํางาน พร้อมท้ัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีด้วย

ความทันสมัยให้กับสถาบันต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
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2.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืม

เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
2.3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 ท่าน 

และผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจํานวน 2 ท่าน รวมท้ังหมด 5 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ด้านดังกล่าวอย่างน้อย 
3 ปี โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีท่ีกู้ยืม

เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย แบ่งเป็น 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561) และ 2) การเก็บข้อมูลพร้อมสรุปผลการวิจัย ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
 

 3.3 วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ศึกษาปัญหาจากระบบงานเดิม จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ จํานวน 3 คน 

ประกอบด้วย รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และพนักงานบริหารกองทุนและนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินกองทุน

เพ่ือการศึกษา ใน 3 ประเด็น คือ 1.1) ปัญหาวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 1.2) ปัญหา

การจองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา และ 1.3) ปัญหาการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
  2. ศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ และจาก

การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประกอบด้วย 2.1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2.2) กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 2.3) ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.4) จิตอาสา 2.5) เครื่องมือท่ีใช้สําหรับพัฒนาระบบ 2.6) ระบบฐานข้อมูล 2.7) ความพึงพอใจของ

ระบบการส่งงาน และ 2.8) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. วิเคราะห์ระบบ โดยใช้แผนภาพ ประกอบด้วย 3.1) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการ 

(Process Hierarchy Chart) 3.2) แผนภาพบริบท (Context Diagram) 3.3) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
และ 3.4) อธิบายรายละเอียดของกระบวนการ (Process Description) 

  4. ออกแบบระบบ โดยใช้แผนภาพ ประกอบด้วย 4.1) แบบจําลองความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 4.2) 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และ 4.3) ออกแบบส่วนนําเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Output Design)  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 ระยะท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบด้วยกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (System Development Life 
Cycle: SDLC) จากการสังเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน โดยมีการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
  1. การศึกษาสภาพปัญหา ผู้วิจัยดําเนินการกําหนดขอบเขตของปัญหา ศึกษาความต้องการของระบบงาน

ใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร ตํารา บทความทาง

วิชาการ และบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยนําความต้องการของระบบงานใหม่มาวิเคราะห์ เพ่ือทําการพัฒนาเป็น

แบบจําลองเชิงตรรกะ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 2.1) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการ 
(Process Hierarchy) 2.2) แผนภาพบริบท (Context Diagram) และ 2.3) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
  3. การออกแบบระบบ ผู้วิจัยนําผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงตรรกะมาทําการออกแบบระบบ โดยการ
ออกแบบแบบจําลองความสัมพันธ์ ออกแบบส่วนนําเข้าและแสดงผลข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการทํางานท่ีได้จากการ

รวบรวมข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบ และพจนานุกรมข้อมูลท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้แสดงถึง

รายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลท่ีใช้ในระบบ 
  4. การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยการสร้างชุดคําสั่งหรือโปรแกรมเพ่ือการสร้างระบบงานโดย

โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบงาน ใช้โปรแกรม Xampp ในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เป็น Web Server และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล 
  5. การติดต้ังและนําไปใช้ ผู้วิจัยดําเนินการติดตั้งระบบแบบคู่ขนาน (Parallel Installation) โดยการ
ทํางานแบบเดิมควบคู่กับการใช้งานระบบใหม่ท่ีพัฒนา เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลและลดความผิดพลาดจากการใช้งานระบบ 
  6. การทดสอบและบํารุงรักษา ผู้วิจัยดําเนินการทดสอบระบบแบบอัลฟา (Alpha Testing) ด้วยการ
ทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ในลักษณะของระบบท่ียังไม่ได้ทําการติดต้ังในสถานที่จริง ซ่ึงการทดสอบระบบใน

ขั้นตอนนี้จะทําการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ ท้ังนี้ ผู้วิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้อธิบาย สังเกตการณ์

การทดสอบ และบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการใช้งานระบบ ส่วนการบํารุงรักษาระบบด้วยการจัดทําคู่มือการใช้งาน  
 ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ท้ังหมดจํานวน 5 ท่าน 
 

 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาท่ีพัฒนา 
  3.4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีลักษณะเป็นแบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังน้ี (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
4.50-5.00  หมายถึง   ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49  หมายถงึ   ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
2.50-3.49  หมายถึง   ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง   ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.49  หมายถึง   ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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4. ผลการวิจัย 
 

 ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ตามขอบเขตการทํางานที่แบ่งตามลักษณะของ

ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 1) หัวหน้าฝ่ายกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) เจ้าหน้าท่ี และ 3) นักศึกษา ซ่ึง แบ่งออกเป็น 5 โมดูล ดังน้ี 
1. โมดูลจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

  1.1 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ และนักศึกษา เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน 
  1.2 เจ้าหน้าท่ี สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลนักศึกษา  
 2. โมดูลจัดการข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 
  2.1 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหาข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 
  2.2 นักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 
 3. โมดูลจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  3.1 นักศึกษา สามารถเพิ่ม ค้นหาข้อมูลการจองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  3.2 เจ้าหน้าท่ี ค้นหาและยืนยัน ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  3.3 หัวหน้าฝ่าย ค้นหาข้อมูลการจองการเข้าร่วมกิจกรรม 
 4. โมดูลจัดการข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
  4.1 นักศึกษา สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหาข้อมูลกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
  4.2 หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถค้นหาและอนุมัติข้อมูลผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
 5. โมดูลจัดการข้อมูลการออกรายงาน 
  5.1 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถออกใบรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  5.2 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถออกใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  5.3 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถออกใบรายงานชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในมหาวิทยาลัย 

  5.4 เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายฯ สามารถออกใบรายงานชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
 จากขอบเขตการทํางานของระบบข้างต้น สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพบริบท (Context Diagram) ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

 ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.1 หน้าจอหลักของระบบ จะเป็นส่วนท่ีแสดงหน้าเร่ิมต้น เป็นภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินของ

บุคลากรและนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2.2 หน้าจอกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมดท่ีเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าฝ่ายฯ เป็นผู้เพ่ิมเข้าไปในระบบ โดยนักศึกษาสามารถ

ค้นหาเพ่ือเรียกดูกิจกรรมจิตอาสาได้ท้ังหมด ตั้งแต่กิจกรรมจิตอาสาเก่าจนถึงกิจกรรมจิตอาสาปัจจุบัน   
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาท้ังหมด 
 

 2.3 หน้าจอการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี โดยท่ีนักศึกษาสามารถเพ่ิมไฟล์รูปภาพและส่งผลงานของ

ตัวเองไปยังระบบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี 
 

ระยะที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ในภาพรวม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

X   S.D.  แปลผล 
1. ด้านการออกแบบระบบ 4.44  0.55  มาก 
2. ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ 4.58  0.50  มากท่ีสุด 
3. ด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อมูลในระบบ 4.49  0.51  มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 4.43  0.50  มาก 

รวม 4.50  0.51  มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่า 
อันดับ 1 คือ ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.58  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 รองลงมาอันดับ 2 คือ ด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อมูลในระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
( X ) เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 และอันดับ 3 คือ ด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 ตามลําดับ 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
  

 5.1 สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่งผลงาน

กิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีขอบเขตในการทํางาน แบ่งเป็น 5 โมดูล คือ 1) โมดูล
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 2) โมดูลจัดการข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 3) โมดูลจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 4) โมดูล
จัดการข้อมูลการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี และ 5) โมดูลจัดการข้อมูลการออกรายงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการโดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม ใช้โปรแกรม Xampp ในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น Web 
Server และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจํานวน 2 ท่าน รวมท้ังหมด 5 ท่าน โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน พบว่า ประสิทธิภาพ

ของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.50, S.D. = 0.51) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืม

เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.50, S.D. = 0.51) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยมีการนํากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (System Development Life 
Cycle: SDLC) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานและการปฏิบัติงานจริง เม่ือเรียงจากผลการประเมินจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับ 1 คือ ด้านการทํางานได้ตาม

ฟังก์ชันของระบบ (Function Test) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์

ขอบเขตการทํางานจริงจากผู้ใช้งานระบบ อันดับ 2 คือ ด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อมูลในระบบ (Content Validity 
Test) อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.51) อาจเป็นเพราะระบบท่ีพัฒนามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจิตอาสา พร้อมท้ังมีเนื้อหาท่ีชัดเจน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาได้

อย่างเหมาะสม อันดับ 3 คือ ด้านการออกแบบระบบ (Design test) อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.55) อาจเป็น

เพราะระบบท่ีพัฒนามีการออกแบบโดยเลือกใช้อักษร สีพ้ืน และการจัดองค์ประกอบท่ีสวยงาม เหมาะสมต่อการนําไปใช้งาน 
และอันดับ 3 คือ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ (Performance and Security Test) อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.43, S.D. = 0.50) อาจเป็นเพราะระบบท่ีพัฒนามีการกําหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบ 
รวมถึงมีการแจ้งเตือนเม่ือพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ และมีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักด์ิ แก้วด้วง และสุชาดา ปั้นน้อย (2541) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ งานวิจัยของวิไลวรรณ วิภาจักษณกุล และวรวัย 
ศรีเมือง (2555) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การสร้างระบบส่งการบ้านออนไลน์รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู และยังสอดคล้องกับวิจัย

ของชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ท่ีได้ทําวิจัย  เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และ

สารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน

ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยใช้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนในลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่น (Web  Application) ให้มีประสิทธิภาพ

และเพ่ือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และ

สารนิพนธ์ ซ่ึงใช้กระบวนการ SDLC (System Development Cycle) ในการพัฒนาระบบ และได้รวบรวมความต้องการ

วิเคราะห์ปัญหาจากกระบวนงานเดิมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบใหม่ 
 

 5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 สถาบันการศึกษาควรเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น รวมถึงการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานระบบท่ี

พัฒนาข้ึน 
 

 5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
  5.4.1 ควรพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน ท่ีสามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีต่าง ๆ ได้ 
5.4.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะของหมู่คณะได้ 
5.4.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับได้มากกว่า 2 ภาษา เนื่องจากมีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้า

มาทําการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 
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ความสมบูรณ์ในด้านของเนื้อหาและสําเร็จไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ้
แบบกลุ่ม-คู่-เดี่ยว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
The Development of Web-based Instruction by Using Synectics with 

 Team-Pair-Solo to Promote Creative Thinking for Mattayomsuksa 2 Students   
 

อรทัย จ่าเหลา1*  ประวิทย์ สมิมาทัน1  และธวัชชัย สหพงษ2์  
 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

*wowtookie@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 4) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน
กับกลุ่มผู้เรียนแบบปกติ 5) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) บทเรียนบนเว็บตามกระบวน 
การสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียวท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อแบบ ก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test dependent sample, t-test independent sample และ 
Repeated Measures ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว 
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคุณภาพของบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 2) บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 3) ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ี
พัฒนาข้ึนมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 5) ผู้เรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ: บทเรียนบนเว็บ  ซินเนคติกส์  กลุ่ม-คู่-เด่ียว  ความคิดสร้างสรรค์  
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 471



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 499 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to develop a web-based instruction (WBI) by using Synectics 
and Team-Pair-Solo to promote creative thinking. 2) to test the performance of web-based instruction by 
using Synectics and Team-Pair-Solo to follow Criteria’s Meguigans. 3) to compare the creative thinking of 
the students before and after learning with WBI. 4) to compare creative thinking of students between 
leaned with WBI and learned with traditional teaching. 5) to compare achievement score of students 
before and after learning with WBI. The sample was Mattayomsuksa 2 attending Kumphawapi School. 
The sample group of the research were 50 Mattayomsuksa 2 students of Kumphawapi School in Udon 
Thani Province. The representative sample was randomized using Cluster Random Sampling. Tools used 
in the research were as follows, the WBI for promoting creativity, an achievement test, Torrance’s tests 
of creative thinking type A. Statistics used in the research were as follows: average, standard deviation,  
t-test dependent sample, t-test independent sample and repeated measures ANOVA.  

The research results were as follows: 1) the WBI by using Synectics with Team-Pair-Solo to promote 
creative thinking for Mattayomsuksa 2 students. The quality of the WBI is on the highest level 2) an efficiency 
of the criteria’s Meguigans. 3) The students’ creative thinking who learned by using the WBI was higher 
than before learning at the .05 level of significance. 4) Creative thinking between students who learned 
by using the WBI with students who learned by traditional teaching methods was different at the .05 
level of significance. 5) The students’ achievement test who learned by using the WBI was higher than 
before learning at the .05 level of significance.  
 
Keywords: web-based instruction, synectics, team-pair-solo, creative thinking 
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1. บทนํา  
 

ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่สําคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์ ซ่ึงมีคุณภาพมากกว่าความสามารถทางด้าน

อ่ืน ๆ และเป็นปัจจัยท่ีจําเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามท่ีสามารถแสวงหา 
พัฒนา และดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชาชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสพัฒนาและ

เจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น (อารี  พันธ์มณี, 2557: 2)  ดังนั้น เด็กและเยาวชนของชาติจึงควรได้รับการฝึกทักษะการคิดให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2551) 
จากการจัดอันดับคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ (The Global Creativity Index) พบว่า ความสามารถใน        

การแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยอยู่ อันดับ 82 จากท้ังหมด 139 ประเทศ ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับตํ่า (Martin 
Prosperity Institute, 2015: 56) และจากบันทึกการสอนของผู้วิจัย ท่ีสอนในรายวิชาการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นวิชาท่ีต้องใช้เคร่ืองมือในโปรแกรมออกแบบเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ แก้ว ฯลฯ นักเรียนจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างงานต่าง ๆ ออกมา ผู้วิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ 
จะคอยยึดตามตัวอย่างท่ีครูสอน และจดจําจากงานของเพื่อนร่วมชั้นหรือจากสิ่งท่ีเคยพบเห็นในชีวิตประจําวัน ทําให้ชิ้นงานท่ี

ออกมามีรูปแบบไปในแนวทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงนําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพเป็นสื่อ แบบ ก ท่ีพัฒนา

จากแนวความคิดของทอร์แรนซ์ ไปวัดกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนระดับผลการวัดความคิด

สร้างสรรค์อยู่ในระดับตํ่า และจากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ พบว่า นักเรียนบางคน    
เรียนช้า ทํางานไม่ทันเพ่ือน ทําให้มีปัญหาในการสร้างชิ้นงาน อันมีปัจจัยมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงมีความจําเป็น

อย่างย่ิงท่ีต้องหารูปแบบการเรียนการสอนที่แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนํากระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ     

กลุ่ม-คู่-เด่ียว มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ไข

ปัญหาโดยใช้วิธีการอุปมา เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้หรือปัญหากับสิ่งท่ีนักเรียนคุ้นเคย หรือดัดแปลง สิ่งท่ีนักเรียน

คุ้ยเคยหรือแปลกออกไป (Gordon, 1961) เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน โดยนําเอา     
การเปรียบเทียบให้นักเรียนได้พิจารณา และเปรียบเทียบอย่างละเอียดและเป็นระบบท่ีดี เม่ือการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง 
ผู้เรียนก็จะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานของบทเรียนในมิติท่ีแตกต่างไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ ได้อย่างเกิดผล (สมพงษ์   
สิงหะพล, 2536: 37) การทําเป็นกลุ่ม-คู่-เด่ียว เป็นเทคนิคหนึ่งในการเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีสอนแบบหน่ึง โดยกําหนดให้

นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันทํางานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงาน
ส่วนรวมร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการทํางานกลุ่ม เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็น

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 6) กระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

แบบทําเป็นกลุ่ม-คู่-เด่ียว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม ซ่ึงการทํากิจกรรมกลุ่ม

ช่วยให้ผู้ เรียนได้แลกเป ล่ียนความคิดเห็น  การยอมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงกันและกัน  ผู้ เรียนได้ช่วยกันอภิปราย                
แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลของเร่ืองท่ีเรียนได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานกลุ่ม มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

จากท่ีกล่าวมาและจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยจากสื่อต่าง ๆ ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ

เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาตามความสนใจและ               
ตามความสามารถ ซ่ึงบทเรียนบนเว็บเป็นการเรียนการสอนในลักษณะโปรแกรมส่ือหลายมิติท่ีอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะ 
และทรัพยากรบนเวิลด์ไวด์เว็บ ซ่ึงมีหลักการออกแบบการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถ

เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยลักษณะผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงซ่ึงกัน 
และกันทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554: 19)  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

2.1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว    
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์  
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ  

ท่ีพัฒนาขึ้น  
2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุ่มผู้เรียน

แบบปกติ  
2.5 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ      

ท่ีพัฒนาข้ึน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย  
 

3.1 คะแนนพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบ 
ซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3.2 ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนแบบปกติ 
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1.1 บทเรียนบนเว็บ 
   ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2554: 19) ให้ความหมายของบทเรียนบนเว็บว่าเป็นการใช้โปรแกรมสื่อหลายมิติ  ท่ี

อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวด์เว็บมาออกแบบเป็นเว็บเพ่ือการเรียนการสอน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงเครือข่ายท่ีสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยมีลักษณะ      
ท่ีผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงกันและกันบทเรียนบนเว็บ เป็นโปรแกรม

ไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้    
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก ๆ ทาง 

กิดานันท์  มลิทอง (2540: 45) กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บ เป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใช้
เว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรหรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่าง             
เพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียน
โต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สรุปได้ว่า บทเรียนบนเว็บ คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยการนําเอาสื่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ในการนําเสนอข้อมูล โดยมีสื่อด้านข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และมีการนําเอาระบบการโต้ตอบ

ระหว่างผู้ใช้ และสื่อมาผสมผสานกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการนําเสนอข้อมูลบทเรียนบนเว็บเป็นบทเรียน         
ท่ีสามารถเรียนได้ทุกสถานท่ีทุกเวลา 
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 4.1.2 รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 
ซินเนคติกส์ (Synectics) มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คือ Syn หมายถึง การนํามารวมกัน  Etics 

หมายถึง ส่วนประกอบท่ีหลากหลาย รวมแล้วหมายถึง การรวมสิ่งท่ีต่างกันเข้าด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่า ซินเนคติกส์ หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการอุปมา เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้หรือปัญหากับสิ่งท่ีนักเรียน

คุ้นเคย หรือดัดแปลง สิ่งท่ีนักเรียนคุ้ยเคยหรือแปลกออกไป (Gordon, 1961) 
ทิศนา  แขมมณี (2557: 253) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีขั้นตอนสําคัญดังต่อไปนี้ 
ขั้นท่ี 1  ขั้นนํา ผู้สอนให้นักเรียนทํางานต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ผู้เรียนทํา เช่น ให้นักเรียนเขียน บรรยาย เล่า 

แสดง วาดภาพ ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนทํางานนั้น ๆ ตามปกติท่ีเคยทํา เสร็จแล้วให้เก็บผลงานไว้ก่อน 
ขั้นท่ี 2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ผู้สอนเสนอคําคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่าง คําคู่ท่ีเลือกมาควรมีลักษณะสัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานท่ีผู้เรียนทําในข้ันท่ี 1 เสนอคําคู่        
ให้เปรียบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดคําคู่ไว้บนกระดาน 

ขั้นท่ี 3  ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง และแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเคร่ืองซักผ้า จะรู้สึกอย่างไร 
ขั้นท่ี 4  ขั้นการสร้างอุปมาคําคู่ขัดแย้งผู้สอนให้ผู้เรียนนําคําท่ีได้จากการเปรียบเทียบในข้ันท่ี 2 และ 3   

มาประกอบกัน 
ขั้นท่ี 5  ขั้นการอธิบายความหมายของคําคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของคําคู่

ขัดแย้งท่ีได้ 
ขั้นท่ี 6  ขั้นการนําความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้เรียนนํางานท่ีทําไว้เดิมในข้ันท่ี 1 ออกมา

ทบทวนใหม่และลองเลือกนําความคิดท่ีได้มาใหม่จากกิจกรรมในข้ันท่ี 5 มาใช้ในงานของตน ทําให้งานของตนมีความคิด

สร้างสรรค์มากขึ้น 
สรุปได้ว่า กระบวนการซินเนคติกส์ (Synectics) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีแตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ    
เพ่ือเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคนได้   

 

 4.1.3 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
Johnson and Johnson (1991: 6-7) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีจัดข้ึนโดยการคละกัน

ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันนักเรียนทํางานร่วมกันและช่วยเหลือกันเพ่ือให้กลุ่มของตนประสบผลสําเร็จ ในการเรียน  
พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 6) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหน่ึง โดยกําหนดให้

นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันทํางานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงาน
ส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการทํางานกลุ่ม เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็น

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 
สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง         

ท่ีนักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือ

สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุ่มด้วย 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 475



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 503 

การสอนแบบร่วมมือแบบเทคนิคกลุ่ม-คู่-เด่ียว (Team-Pair-Solo) คิดค้นโดย Kagan (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์  ยินดีสุข, 2554: 51) มีท้ังหมด 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) การนําเสนอบทเรียนต่อนักเรียนท้ังชั้น เป็นการสอนเน้ือหาสาระตลอดจนส่ือต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยครู
เสนอบทเรียนต่อนักเรียนท้ังชั้น โดยใช้กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับบทเรียน ท้ังนี้ต้องทําให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการของการสอนแบบ

เทคนิคกลุ่ม-คู่-และเด่ียว (Team-Pair-Solo) อย่างแจ่มชัด  
2) การเรียนกลุ่มย่อย ภายในกลุ่มหนึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 4–5 คน ซ่ึงจะต้องทําคะแนน

ให้กับกลุ่มของตนเองให้มากท่ีสุด การจัดทีมจะคละกันในด้านความสามารถ และเพศ  
3) การเรียนเป็นคู่ หลังจากปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม คือ ศึกษาเนื้อหาสาระและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    

ในกลุ่ม ให้จับคู่ในกลุ่มโดยนักเรียนเก่งคู่กับนักเรียนอ่อน และนักเรียนระดับปานกลางจับคู่กัน หากมีเศษให้รวมเป็นสามคน 
จากนั้นปฏิบัติกิจกรรม คือศึกษาเนื้อหาสาระและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4) การเรียนคนเดียว หลังจากปฏิบัติกิจกรรม เป็นคู่ คือ ศึกษาเนื้อหาสาระและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
แล้ว ให้นักเรียนทุกคน ศึกษาเนื้อหาสาระและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากใบงานหรือกิจกรรม 

5) การทําแบบทดสอบย่อย หลังจากปฏิบัติกิจกรรม คือศึกษาเนื้อหาสาระและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในกลุ่มเป็นคู่ และแต่ละคนได้ปฏิบัติกิจกรรม ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง จะมีการทดสอบย่อย โดยผู้เรียนแต่ละคนจะทํา

แบบทดสอบด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือกันเหมือนตอนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย ทุกคนต้องทําคะแนนให้ดีท่ีสุด 
 

 4.1.4 ความคิดสร้างสรรค์ 
Guilford (1959: 115) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง 

ซ่ึงมีองค์ประกอบความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและ
ให้คําอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลักเหตุผลเพ่ือหาคําตอบท่ีถูกต้องเพียงคําตอบเดียว แต่องค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของ

ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากน้ี กิลฟอร์ดเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ท่ีบุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติ

ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลซ่ึงมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน 
อารี  รังสินันท์ (2532: 113) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent 

Thinking) คือ คิดได้หลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล ซ่ึงลักษณะความคิดเช่นนี้จะนําไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่ง

แปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้สําเร็จด้วยความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Originality) ความคล่องในความคิด  (Fluency) ความยืดห ยุ่นในการคิด  (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) ลักษณะความคิดอเนกนัยจะเป็นหนทางให้ค้นพบความคิดท่ีมีคุณภาพ หรือความคิดสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดตอบสนองต่อสถานการณ์ 
เหตุการณ์ หรือปัญหาได้มาก กว้างไกล หลายทิศทาง เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่า สามารถคิดดัดแปลงปรุงแต่ง

ความคิดเดิมให้เกิดเป็นสิ่งท่ีแปลกใหม่และแตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
วารินทร์  ปานใจนาม (2551: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด

สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กับการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า

นักเรียนท่ีได้รับการจ้ดการเรียนรู้แบบปกติ 
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 สุภาวดี  สอนชา (2555: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการ

เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เรื่องการเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการสํารวจความต้องการการเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 2) ด้านสื่อนําเสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.35 เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 3) ด้านเนื้อหา ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด                    
4) ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนแสดงว่าผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ผลท่ีได้คือผลต่างของมัชฌิมเลขคณิตของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 6) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เม่ือเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐานแล้วอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
 ชุลีรัชต์  ประกิ่ง (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์

ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาการสร้างงานแอนิเมชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผล
การศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

แบบเพ่ือนคู่คิด วิชาการสร้างงานแอนิเมชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.22            
2) การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนหาค่าความแตกต่างโดยใช้  t-test 
แบบ Dependent ค่า t ท่ีได้จากการคํานวณคือ 95.55 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 3) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างการทดสอบ

หลังเรียนและก่อนเรียน หาค่าความแตกต่างโดยใช้ t-test แบบ Dependent ค่า t ท่ีได้จากการคํานวณคือ 33.52 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 
4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (1-way MANOVA) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์

ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 และ 5) พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี        

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 12 ห้อง รวมท้ังหมด 435 คน 
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี     

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ซ่ึงได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีจับสลากเลขประจําห้องเรียน ซ่ึงโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ

ความสามารถของนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
1) กลุ่มเป็นกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิค

การเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 จํานวน 25 คน 
2) กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2/9 จํานวน 25 คน 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 477



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 505 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

บทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว         
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบการสอน  ADDIE 
Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554: 123 - 129) ดังน้ี  

1) ขั้นการวิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และกําหนดขอบเขตเน้ือหาของแต่ละหน่วยการเรียน และศึกษาหลักการ

ออกแบบและสร้างบทเรียน ศึกษาหลักการสร้างบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

แบบกลุ่ม-คู่-เดี่ยว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารต่าง 
ๆ และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ขั้นการออกแบบ เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหา ข้อความ ภาพ เสียง โปรแกรมจัดการบทเรียน 
รวมท้ังข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบทเรียนบนเว็บ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนํา  
(2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (3) ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (4) ขั้น
การสร้างอุปมาคําคู่ขัดแย้ง (5) ขั้นการอธิบายความหมายของคําคู่ขัดแย้ง และ (6) ขั้นการนําความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน 
สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และสื่อเทคนิคและวิธีการเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นําบทเรียนบนเว็บท่ีออกแบบเรียบร้อยแล้วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและขอคําแนะนําไปปรับปรุงแก้ไข 
3) ขั้นการพัฒนา สร้างบทเรียนบนเว็บ ตามเน้ือหาและข้ันตอนท่ีได้ออกแบบไว้ นําบทเรียนท่ีสร้างเสร็จ

แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
4) ขั้นการทดลองใช้  

4.1) นําไปทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงผู้วิจัยสังเกตการใช้บทเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด จากนั้นสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน เพ่ือหาข้อบกพร่องมาทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปทดลองลองกับกลุ่มทดลองขนาดเล็ก

ต่อไป   
4.2) ทําการทดลองกับกลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2         

ปีการศึกษา 2559 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 27 คน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เลือก
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 9 คน ซ่ึงผู้วิจัยสังเกตการใช้บทเรียนของ

นักเรียนอย่างใกล้ชิด จากนั้นสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน ผู้วิจัยได้นําข้อบกพร่องมาทําการปรับปรุงแก้ไข

ก่อนการทดลองจริง   
4.3) นําบทเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อเทคนิคและวิธีการ เพ่ือประเมินคุณภาพ

บทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดี่ยว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 

5) ขั้นการประเมินผล นําบทเรียนบนเว็บท่ีผ่านการทดลองใช้ไปทดลองจริงกับนักเรียน จากนั้นนําข้อมูล 
ท่ีได้จากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน    

5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวมรวมข้อมูล 
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

478 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

506 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1.1) ทําการวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระท่ีกําหนด สร้างตารางวิเคราะห์ออกแบบจํานวนข้อสอบ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยผ่านความคิดเห็นของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  
1.2) สร้างแบบทดสอบแบบทดสอบจํานวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก นําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและทําการปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)   
1.3) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  

ท่ีเคยเรียนวิชานี้มาแล้ว จํานวน 30 คน นําผลคะแนนท่ีได้มาทําการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความ

ยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก ได้ข้อสอบจํานวน 30 ข้อ นําข้อสอบจํานวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ จัดพิมพ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อแบบ ก 

 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา Control Group Pretest - Posttest Time 

Series Design โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
5.3.1 ทดสอบความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์โดยใช้

รูปภาพเป็นสื่อแบบ ก (คร้ังท่ี 1) 
5.3.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
4.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน และการเรียนแบบปกติกับตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม 

จากนั้นทําแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทุกคร้ังหลังจบหน่วยการเรียนรู้ใน สัปดาห์ท่ี 3 (ครั้งท่ี 2), สัปดาห์ท่ี 5 (ครั้งท่ี 3) และ
สัปดาห์ท่ี 7 (ครั้งท่ี 4) 

5.3.4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D ระดับความหมาย 

ด้านเนื้อหา 
ด้านสื่อ เทคนิคและวิธีการ 

4.58 
4.63 

0.50 
0.49 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
     

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน

ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49  
 

6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 
 สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ โดยใช้เกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต,  2528: 

285) มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 479



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 507 

Meguigans Ratio 
P

MM

MP

MM 12

1

12 






 

 

เม่ือ M1              แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 M2      แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 

การทดสอบกลุ่มทดลอง X  S.D. ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

9.08 
21.8 

1.26 
6.47 

1.03 
  

  

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ          
เมกุยแกนส์มีเท่ากับ 1.03 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1.00 จึงกล่าวได้ว่าบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 

 

6.3 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง จํานวน 4 ครั้ง 

การทดสอบ 
กลุ่มทดลอง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
คะแนนทดสอบ 26.76 4.19 36.28 4.47 47.24 6.55 60.56 8.06 

  

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลท่ีได้จากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์จากการ วัดซํ้า 4 คร้ัง มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึนในแต่ละคร้ังของการวัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.76, 36.28, 47.24 และ 60.56 ตามลําดับ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measures ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ัง 4 คร้ัง ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้าของกลุ่มทดลอง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างเงื่อนไข (between condition) 15872.270 3 5290.757 

279.589 .000* 
ความคลาดเคลื่อน (error) 1362.48 72 18.923 

รวม (total) 17234.75 75 5309.680   

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measures ANOVA) ของค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนจากการวัดซํ้า 4 คร้ัง พบว่า ค่า p-value ท่ีคํานวณได้มี

ค่าเท่ากับ .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไว้ แสดงว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบน

เว็บท่ีพัฒนาข้ึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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6.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียน
ที่เรียนแบบปกติ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measures ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นกับผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติจากการวัดซํ้า 
4 ครั้ง ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีสอนและช่วงเวลา 
ความคลาดเคลื่อน 

1411.495 
2014.920 

3 
144 

470.498 
13.992 

33.625 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้าของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้เรียน     
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นกับผู้เรียนแบบปกติ จากการ วัดซํ้า 4 คร้ัง พบว่า ค่า p-value ท่ีคํานวณได้มีค่าเท่ากับ 
.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไว้ แสดงว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ    
ท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยจึงได้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้
สถิติ t-test independent ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค ์

การทดสอบ 
กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ครั้งท่ี 1 26.76 4.19 26.52 4.09 .205 .838 
ครั้งท่ี 2 36.28 4.47 31.48 4.43 3.816* .000 
ครั้งท่ี 3 47.24 6.55 40.44 4.59 4.249* .000 
ครั้งท่ี 4 60.56 8.06 45.64 4.42 8.112* .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

จากตารางท่ี 6 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับ

ผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติจากการวัดคร้ังท่ี 1 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ .838 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไว้ แสดงว่า
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติจากการวัดคร้ังท่ี 1        
ไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนความคิดสร้างสรรค์คร้ังท่ี 2, 3 และ 4 พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ .000 , .000 และ .000 
ตามลําดับ ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไว้ แสดงว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ี

พัฒนาข้ึนกับผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติจากการวัดครั้งท่ี 2, 3 และ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนสูงกว่าผู้เรียนแบบปกติ 

 

6.5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ          
ที่พัฒนาขึ้น 

 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

การทดสอบกลุ่มทดลอง N X  S.D. t p 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

25 
25 

9.08 
21.8 

1.26 
6.47 

10.30* .000 
  

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าผลท่ีได้จากการทําแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนสามารถทําได้เฉลี่ย

เท่ากับ 9.08 และผลท่ีได้จากการแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสามารถทําได้เฉลี่ยเท่ากับ 21.8 เม่ือ
นํามาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples) พบว่า p-value เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ

ท่ีตั้งไว้ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนแตกต่างกัน    
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดี่ยว  
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน ผลการประเมินคุณภาพ

ของบทเรียนบนเว็บ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อเทคนิคและวิธีการ ซ่ึงประเมินบทเรียนโดย

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.61 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ท้ังนี้ เนื่องจากผู้วิจัยมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด โดยอาศัยหลักการ

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบบทเรียน อีกท้ังมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข และผ่าน
การทดลองใช้อย่างเป็นข้ันตอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี สอนชา (2555) ได้ทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน          
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เรื่องการเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า

ด้านสื่อนําเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.55, S.D.= 0.35) ด้านด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
( X  = 4.90, S.D. = 0.12) 

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 1.03 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด คือ มีค่ามากกว่าเกณฑ์ 1.00 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า
บทเรียนบนเว็บท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนสามารถส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลาง

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีรัตน์ ประก่ิง 
(2558) ได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด ท่ีส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการสร้างงานแอนิเมชัน พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

เมกุยแกนส์ เท่ากับ 1.22 
7.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ี

พัฒนาขึ้นจากการวัดซํ้า 4 ครั้ง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากการวัดครั้งท่ี 1 2 3 และ 4 เท่ากับ 26.76, 36.28, 
47.24 และ 60.56  ตามลําดับ พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันคิดโดยใช้

วิธีการสร้างอุปมา เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้หรือปัญหากับสิ่งท่ีนักเรียนคุ้นเคย จากนั้นดัดแปลงสิ่งท่ีนักเรียนคุ้ยเคย

หรือแปลกออกไป ทําให้สมองเกิดความสามารถในการคิดได้หลายหลายและแปลกใหม่จากเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ชุลีรัชต์ ประก่ิง (2558) ได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน
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คู่คิด ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาการสร้างงานแอนิเมชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าคะแนนนความคิดสร้างสรรค์หลัง

เรียนและก่อนเรียนหาค่าความแตกต่างโดยใช้ t-test แบบ Dependent ค่า t ท่ีได้จากการคํานวณคือ 95.55 ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนอย่างมีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
7.4 ผลของการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บกับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียน

แบบปกติ จากการวัดซํ้า 4 คร้ัง พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนและผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติมีค่าเฉลี่ย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ซํ้าหลายคร้ังอาจ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการทําแบบทดสอบ แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนและท่ีเรียนแบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ Torrance 
(1965) ท่ีกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการปฏิบัติอย่างถูกวิธี ดังนั้น วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน เด็กท่ีได้รับการส่งเสริมและอยู่ในบรรยากาศที่

พร้อมย่อมมีโอกาสเอ้ืออํานวยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เร็วและมากกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม สอดคล้องกับ อารี 
พันธ์มณี (2557: 126) ท่ีกล่าวว่า การสอนความคิดสร้างสรรค์เน้นความสําคัญของการจัดกิจกรรมท่ีท้าทายและกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ ตลอดจนการคํานึงถึงบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้คนกล้าคิด กล้าแสดงออก และสอดคล้องกับ Foster and Penick 
(1985 อ้างอิงใน วารินทร์ ปานใจนาม, 2551: 33)  ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนท่ีมีความร่วมมือกันกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 5 จํานวน 50 คน และนักเรียนเกรด 6 จํานวน 61 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา โดยแบ่งผู้เรียน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มย่อย และกลุ่มท่ีเรียนเป็นรายบุคคล และทดสอบด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีทํางานในกลุ่มย่อยมีความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนเป็นรายบุคคล  

7.5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 
พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว    
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแล้วพบว่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.80   
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 9.08 ท้ังนี้เนื่องจาก บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น มีการจัดการเรียนรู้บนเว็บท่ีเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และกระตุ้นแนวคิดใหม่ ๆ สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนได้ด้วยตนเอง 
และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารินทร์  
ปานใจนาม (2551) ได้ทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบ          
ซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึน ควรมีการปรับเวลาให้ยืดหยุ่น

ตามระดับความสามารถและความพร้อมของผู้เรียน  
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอน

แบบอ่ืน เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีกําหนดไว้ 80/80 3) เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่าง
กลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 51 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเว็บแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจ 
สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-test dependent, F-test (One-way MANOVA), การหาประสิทธิภาพ
บทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 
            ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความน่าสนใจ การนําเสนอเนื้อหาท่ีทันสมัย เป็นลําดับข้ันตอนและต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริม
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ โดยผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.85, S.D. = 0.37)  2) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 85.48/84.13 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน  
บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนและกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางด้าน
การคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  
 
คําสําคัญ: บทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้  พ่ีเลี้ยงสนับสนุน  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 
 
           The purpose of this research is to: 1) develop a web-based on inquiry-based with mentors to 
supportive critical thinking For grade 3 students 2) Find out the efficiency of the lessons developed 
according to the criteria E1 / E2 defined 80/80 3) Comparison of analytical thinking scores of learners 
between before and after learning with developed web lessons 4) Comparison of learning achievement 
and analytical ability between learners with web-based lessons developed With a group of learners who 
study normally. The sample group used in the research was the students of Mathayom Suksa 3, Trirat 
Wittayakom School. Non Sila Loeng Subdistrict, Khong Chai District, Kalasin Province, number 51 Divided 
into 2 groups: 26 experimental groups and 25 control groups, which were obtained by simple random 
methods The tools used in the research are Learning web-based lessons with support mentors For 
Mathayom 3 students Learning achievement test Analytical Thinking Ability Test And the satisfaction 
scale. The statistics used are mean, standard deviation, T-test dependent, F-test (One-way MANOVA),   
E1 / E2 lesson evaluation 

The results of the research were as follows: 1) Learning web-based lessons Together with supportive 
mentors to promote analytical thinking For students of grade 3, it is interesting. Modern content presentation 
Is a sequence of steps and continuity Help promote analytical thinking ability By the results of quality 
evaluation from experts At the highest level ( X = 4.85, S.D. = 0.36) 2) efficiency based on the relationship 
between processes (E1) and results (E2) with an average of 85.48 / 84.13 Which is according to the criteria 
set 80/80 3) The learning achievement score of the students learned with the web-based lessons developed 
after the study is higher than before learning at the statistical significance of .05  4) Learning achievement and 
analytical thinking ability among learners with web-based lessons developed and the group of learners 
with normal learning With statistical significance at the level of .05 The learners who learned with the 
developed lessons had higher learning achievement and analytical ability than those of the normal 
learning group. 
 
Keywords: web-based inquiry, mentoring, critical thinking 
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1. บทนํา  
 

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นความสําคัญไปท่ีการให้ผู้เรียนได้เพ่ิมทักษะต่างๆ (วิจารณ์, 2555: 16-21) 
เพ่ือการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา  ทักษะชีวิตควรเป็นทักษะการเรียนจากการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูช่วย
แนะนํา และช่วยออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  ไม่ว่า
จะเป็นทักษะด้านการคิดหรือการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน (สุปรียา, 2555: 12) การจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามความต้องการ

ของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 5-7) เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ความสามารถทางปัญญา ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ซ่ึงการเรียนในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตท่ีดีขึ้น 
รู้จักใช้เหตุผล แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ รู้จักเลือกแนวทางในการตัดสินใจ เกิดสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและอย่างเต็มศักยภาพจะเห็นได้ว่า 
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพ่ือให้เด็กคิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2552-2561) ซ่ึงมีการกําหนดจุดเน้นด้านความสามารถและ

ทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะการคิดข้ันสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น (กัญนิภา, 2553) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีนําไปสู่การคิดใน

ลักษณะอ่ืนๆ การวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554: 2) ท่ีพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ใน ระดับท่ีไม่น่าพอใจ ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนคือ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนยังอยู่ในระดับท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในจุดเน้นของสถานศึกษา โดยหลังจากท่ีได้ทําการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ในจุดท่ีนักเรียนได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์แล้วพบว่า นักเรียนยังขาดการทําความเข้าใจในปัญหาต่างๆท่ี

เกิดข้ึนไม่สามารถแยกแยะสิ่งท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้ (เอกสารรายงานจุดเน้น สพฐ., 2558) รูปแบบการเรียนท่ีสามารถ

สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
cycle) หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด โดยให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้ความคิดของ
ตนเองมากที่สุด อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์ด้วยตนเอง ซ่ึงประกอบด้วย 
5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) (4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ(5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) การจัดการเรียนรู้  แบบสืบเสาะหา

ความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาและหลักการทฤษฎี และเม่ือนํามาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บซ่ึงเป็น

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีนักเรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เป็นอย่างมาก (ผลการสํารวจความพึง

พอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู, 2556)  
จากการศึกษาผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มา

ผสมผสานเข้ากับการเรียนการสอนบนเว็บ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีการ

จัดการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดหาแนวทาง หรือเลือกใช้แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ลด
พฤติกรรมการเลียนแบบ รู้จักคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยได้นําเอาหลักการของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เข้ามาเป็นระบบที่คอย

ตรวจสอบและช่วยเหลือในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้เรียนท่ีประสบการณ์มากกว่าและผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
(สวทช.) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยระบบจะช่วยเหลือให้แนวทางในการทํากิจกรรมหรือทดสอบ

ความเข้าใจของผู้เรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อย่างถูกจุด 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนให้เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีกําหนดไว้ 80/80 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน    

บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 
2.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียน

บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ    
มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยบทเรียน   
บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ แตกต่างกัน 
 
4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
             

มนต์ชัย เทียนทอง (2554: 316) กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บหมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีนําเสนอผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเบราเซอร์เป็นตัวจัดการ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนซ่ึง  
การเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือท้ังหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548 อ้างถึงใน บุญเพ็ง นามโสม, 2557: 10) ได้ให้

ความหมายของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานการใช้กระบวนการคิดและทักษะ

ต่างๆ เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาหรือค้นหาคําตอบ ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
บลูม (Bloom, 1961) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อย

ของเหตุการณ์ เรื่องราวเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผล และที่เป็น

อย่างนั้น อาศัยหลักการอะไร เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของสิ่งต่างๆ เพื่อดูความสําคัญ ความสัมพันธ์ 
และหลักการของความเป็นไป 
           นรากร ศรีวาปี (2559) ทําการวิจัย แนวทางการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือ       
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยระบบพ่ีเลี้ยง พบว่าการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการใช้สื่ออีดีแอลทีวีและ  
การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของครู พบว่า 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษานําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา สามารถ   
ใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้สื่อไอซีที โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับผลสํารวจร้อยละ 100 ในด้านการมีสื่ออีดีแอลทีวีใน

การเรียนการสอน มีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเห็นด้วยกับการอบรมทําให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้สื่ออีดี   
แอลทีวีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การมีผู้ช่วยวิทยากรทําให้ครูมีความเข้าใจในการอบรม ครูมีความพึงพอใจต่อการอบรม  
ท่ีมีวิทยากรคอยให้คําแนะนํา ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงหรือศึกษานิเทศก์คอยให้คําแนะนําระหว่างการจัดอบรม 
และครูมีความพึงพอใจต่อการจัดให้วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญให้คําแนะนํา 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ในเขตอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน 3 โรงเรียน จํานวนท้ังหมด 
122 คน 
                  5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม. 3/1 และ ม.3/2 ซ่ึงมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังน้ี 
       1) กลุ่มทดลอง เป็นผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิดวิเคราะห์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จํานวน 26 คน 
       2) กลุ่มควบคุม เป็นผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จํานวน 25 คน 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                  5.2.1 บทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                  5.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ท่ีผ่านการประเมินความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่

ต้องการจัดจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความยากง่าย อํานาจจําแนกและค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบบัเรียบร้อยแล้ว จึงทําการคัดเลือก

ข้อสอบท่ีเหมาะสมใช้ในการทดสอบผู้เรียน  
                  5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนผังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการประเมิน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติทางด้านการวัดผลและประเมินผลและมีประสบการณ์สอนมากกว่า  
5 ปี จากนั้นนํามาหาค่าความยากง่าย อํานาจจําแนกและค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ แล้วจึงทําการคัดเลือกข้อสอบท่ีเหมาะสมใช้

ในการทดสอบผู้เรียน  
 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยกูเกิลไซต์ (Google site) ผ่านโดเมน https://sites.google.com/site/ 
krunui563 โดยผู้วิจัยได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ภายในเว็บเป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ และมีพ่ีเลี้ยงสนับสนุนคอยช่วยเหลือผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ ดังน้ี 
                   ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนด้วยสถานการณ์ปัญหา        
ท่ีใกล้ตัว จากน้ันให้ผู้เรียนระบุสิ่งท่ีปัญหา  คําถาม แยกส่วนของปัญหาท่ีพบเจอจากสถานการณ์ คําตอบหรือเหตุการณ์        
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากนั้นบันทึกลงในบทเรียน 
                   ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นคว้า เม่ือผู้เรียนได้ปัญหาแยกแยะส่วนประกอบจากขั้นตอนท่ี 1 แล้วผู้เรียน       
จะเข้าสู่การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ในคําตอบท่ีได้คาดการณ์ไว้ในข้ันตอนท่ี 1 ซ่ึงจะมีพ่ีเลี้ยง         
คอยให้คําแนะนําในการหาข้อมูลหรือสอดแทรกแนวทางท่ีถูกต้องในกรณีท่ีผู้เรียนนั้นยังหาข้อมูลท่ีถูกต้องไม่ได้ 
                   ขั้นท่ี 3 การอธิบาย  เม่ือค้นพบข้อเท็จจริงจากข้อมูลท่ีได้มาแล้วผู้เรียนจะนําข้อมูลนั้นมานําเสนอแก่เพ่ือน

และพี่เลี้ยงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันหรือตลอดจนการทดลองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ืออธิบายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
พ่ีเลี้ยงจะคอยให้คําแนะนําและความรู้เพ่ิมเติม 
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                   ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ เม่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วผู้เรียนจะสรุปความรู้ท่ีได้ด้วยตนเองอีกคร้ังโดยใช้เหตุผลหรือ

ข้อมูลสนับสนุน และยืนยันข้อมูลของตนเอง 
                   ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรู้ความเข้าใจของตนเอง นําไปสู่การ

นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือเรื่องอ่ืนๆ การนําความรู้หรือแบบจําลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ

เหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะนําไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจํากัดซ่ึงจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคําถาม หรือปัญหาท่ีจะต้องสํารวจ

ตรวจสอบต่อไป  
                   จากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
จากน้ันในระหว่างการศึกษาบทเรียนระบบจะเก็บข้อมูลคะแนนในระหว่างทํากิจกรรม เม่ือศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนบนเว็บ  
ท้ังหมดแล้วผู้เรียนจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. ผลการวิจัย  

 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเล้ียงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนสนับสนุน  เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหา 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคและวิธีการ 4.87 0.36 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 0.37 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 ( X = 4.85 ,S.D. =0.37)  
 

  6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่กําหนดไว้ 
80/80 
 ผู้วิจัยได้ทําการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มทดลองจํานวน 25 คน โดยเริ่มจากการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงทดลอง

ใช้บทเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้วจึงทดสอบหลังเรียน นําผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้วิธีหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีกําหนดไว้ 80/80 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนสนับสนุน       
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การเรียน ประสิทธิภาพ เกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนดไว้ 
ระหว่างเรียน (E1) 85.48 80 
ทดสอบหลังเรียน (E2) 84.13 80 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุน  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้เรียนคะแนนการทําแบบฝึกระหว่าง

เรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.48 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ร้อยละ 
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84.13 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
85.48/84.13  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 

การทดสอบ ช่วงการทดสอบ n X  S.D. t p 
ความสามารถด้านการ

วิเคราะห์ 
ก่อนเรียน 26 9.46 1.61 20.639 .000* 
หลังเรียน 26 14.08 1.33 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลท่ีได้จากการวัดคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน เท่ากับ 9.46 และผลท่ีได้จาก

การวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เท่ากับ 14.08 เม่ือนําผลท่ีได้มาหาค่า โดยใช้สถิติ t-test (Dependent 
Samples) ปรากฏว่าค่า t ท่ีคํานวณได้เท่ากับ 20.639 แสดงว่าบทเรียนบทเว็บท่ีพัฒนาข้ึน ทําให้กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ 
      ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบน

เว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียน

บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

ตัวแปร 
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรียนด้วยการเรียนปกติ 

X  S.D. X  S.D. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.83 1.61 12.51 1.04 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 14.08 1.40 10.56 1.37 

 

จากตารางท่ี 4 ผลท่ีได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.61 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.40 และผลท่ีได้จากการวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.56       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37  

ผู้วิจัยได้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม และทดสอบค่าเท่ากันของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วมตามวิธีการของ 
Box’s M การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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บนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ(One-way : 
MANOVA) ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น

กับผู้เรียนกลุ่มปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ(One-way : MANOVA) 

ตัวแปร Test statisic Value F Hypothesis Error P 
กลุ่มผู้เรียน Pillai’s Trace .412 16.815 2 48 .000 

Wilks’Lambda .588 16.815 2 48 .000 
Hotelling’s Trace .701 16.815 2 48 .000 
Roy’s LagestRoot .701 16.815 2 48 .000 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้าน         
การคิดวิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนกลุ่มปกติ พบว่า มีค่า F เท่ากับ 16.815   
มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ .05 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงได้เปรียบเทียบ Univaraite Test เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับการเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนและความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์คู่ใดแตกต่าง

กันบ้าง ผลปรากฏดังตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติด้วย Univariate Test 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Contrast 80.099 1 80.099 31.296* 

 
8.954* 

.000 
 

.004 
Error 125.411 49 2.559 

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ Contrast 17.104 1 17.104 
Error 93.602 49 1.910 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้เรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์แตกต่างกับผู้เรียนกลุ่มปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มปกติ 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

           7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพี่เลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ แบ่งการประเมิน

ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ ซ่ึงประเมินบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีระดับ

ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 ( X = 
4.85 ,S.D. =0.37) เนื่องจากผู้วิจัยมีการศึกษาหลักการและทฤษฎีเพ่ือนํามาการออกแบบบทเรียน มีกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด โดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข และผ่านการทดลองใช้
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อย่างเป็นข้ันตอน บทเรียนท่ีได้จึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเพ็ง นามโสม (2557) บทเรียน

บนเว็บเร่ือง ร่างกายของเราท่ีจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คุณภาพของบทเรียนบนเว็บทีท่ีพัฒนาขึ้นนั้นพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บ

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.37) 
           7.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีกําหนดไว้ 
80/80 ผู้วิจัยได้ทําวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้วิธีหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีกําหนดไว้ 80/80 ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน พบว่า ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 85.48 และร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีค่าร้อยละ 84.13 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 85.48/84.13 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
แสดงว่าบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนจัดการเรียนรู้โดยบทเรียน  
บนเว็บนั้นได้ใช้กระบวนเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีมีขั้นตอนการเรียนเรียนรู้ท้ังหมด 5 ขั้นตอน จะมีพ่ีเลี้ยงคอยให้

คําแนะนําในการหาข้อมูลหรือสอดแทรกแนวทางท่ีถูกต้องในการทํากิจกรรมของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ 
ขวัญแสน (2554) บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ประสิทธิภาพบทเรียนเท่ากับ 84.29/83.33 ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 การประเมินบทเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่าย อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และ
ผู้เรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียน 54.13 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า บทเรียน          
บนเครือข่ายทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 

7.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน ผลท่ีได้จากการวัดคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน เท่ากับ 9.46 และผลท่ีได้

จากการวัดคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เท่ากับ 14.08 เม่ือนํามาวิเคราะห์ปรากฏว่าค่า t ท่ีคํานวณได้

เท่ากับ 20.639 แสดงว่าบทเรียนบทเว็บท่ีพัฒนาขึ้น ทําให้กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องการเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและมีพ่ีเลี้ยงท่ีคอยให้คําแนะนํา คอยตรวจสอบการเรียน

ตลอดจนกิจกรรมท่ีจัดให้ในบทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีรูปแบบและเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง จึง
ทําให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดทักษะอย่างแท้จริง สอดคล้องกับบุญเพ็ง นามโสม (2557) ท่ีกล่าวว่า การนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยวิธีสืบเสาะ สามารถท่ีจะทําให้นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ท่ีดไีด้ 
            7.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางด้านการคิด

วิเคราะห์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนกับผู้เรียนที่เรียนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์       
สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มปกติ เนื่องจาก วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถใน        
การคิดวิเคราะห์ท่ีต่างกันแล้ว การถูกกระตุ้นด้วยบทเรียนหรือพ่ีเลี้ยงก็มีส่วนในการทําให้เกิดผลดังกล่าวข้างต้นได้ สอดคล้อง
กับนรากร ศรีวาปี (2559) ท่ีกล่าวว่า การมีผู้ช่วยวิทยากรทําให้ครูมีความเข้าใจในการอบรม ครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมท่ี

มีวิทยากรคอยให้คําแนะนํา ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงหรือศึกษานิเทศก์คอยให้คําแนะนําระหว่างการจัดอบรม

และครูมีความพึงพอใจต่อการจัดให้วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญให้คํา แนะนํา 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ    
พ่ีเลี้ยงสนับสนุน เพ่ือส่งเสรีมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ท่ีพัฒนาข้ึน ควรมีการปรับสถานการณ์หรือกิจกรรมให้ยืดหยุ่น

ตามระดับความสามารถและความพร้อมของผู้เรียน  
            8.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการสอนแบบอ่ืน 
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนหรือนําไปใช้สอนใน

รายวิชาอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ให้มีประสิทธิภาพ 

80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ ชุดฝึกอบรม
อินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดฝึก 
อบรม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ T-Test แบบ Dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง มีประสิทธิภาพ 81/85 2) ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ 0.33 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.85 
 
คําสําคัญ: ชุดฝึกอบรม  สมองกลฝังตัว  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
 

Abstract 
 

This research was to 1) construct and efficiency validation of training package Internet of things 
the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare a learning achievement before/after and 3) to study satisfaction of 
technology computer student the sampling group was 30 students The research instrument achievement 
test lesson quality questionnaire and satisfaction questionnaire the static use in data analysis was the 
average and t-test Dependent  

The result of research was shown as follows 1) the efficiency the training package Internet of things 
was 81/85 2) The sampling group was significantly higher than before using it at 0.33 level 3) satisfaction 
after using the training package Internet of things was good average is 4.78 Standard Deviation is 2.85  
 
Keywords: training package, embedded, internet of things 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่งได้เป็นหัวข้อหนึ่งท่ีมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยประกอบ

ไปด้วยการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลาวด์ โดยปัจจุบันราคาของไมโครคอนโทรลเลอร์มี

ราคาถูกลงจนสามารถนํามาใช้เป็นชุดฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือช่วยเรียนรู้ท่ีดีสําหรับผู้ท่ีสนใจในหัวข้อเร่ือง

ต่างๆท่ีทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันยังขาดชุดฝึกอบรมทางด้านอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง ซ่ึงท่ีมีขายตามท้องตลาด

เป็นชุดฝึกทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้เน้นไปทางเขียนโปรแกรมมากนัก ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาทางด้านการเขียนโปรแกรมได้ 
ผู้วิจัยจึงได้จัดทําชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยประกอบไปด้วย ชุดฮาร์ดแวร์ คู่มือ และใบงาน เพ่ือเป็นสื่อ

การเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนด้วยชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนด้วยชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วย ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่งมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 
3. นักศึกษาท่ีเรียนด้วย ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่งมีความพึงพอใจในระดับดี 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
 

ประชากร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ 
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 คน 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้อินเตอร์เน็ทเพ่ือสรรพสิ่งได้จากสื่อการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาน้ี 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 
3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วย ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง มีความพึงพอใจในระดับดี 
 

6. แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 

ปัจจุบันการเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตและไมโครคอมโทรลเลอร์ได้ถูกรวมกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเรียกว่า 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การสร้างชุดฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ท่ีดีสําหรับผู้สนใจในหัวข้อ

เรื่องต่างๆท่ีทันต่อเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ชุดฝึกอบรมจะทําให้วิทยากรดําเนินการอบรมเน้ือหาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและประหยัดเวลาในการเตรียมการอบรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการเดียวกัน 
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ประเสริฐ กลมภพตระกูล  (2555) ได้ ทําการศึกษาเกี่ ยวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรรายวิชาชีพชั้นสูง ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านมี

ความเห็นว่าชุดฝึกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์อยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.5 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 สามารถออกแบบใบงานทดลองได้เหมาะสมกับการปฏิบัติการทดลอง 
อนิวรรตน์ พลรักษ์ และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล (2556) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก

ปฎิบัติไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งานประยุกต์หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรรายวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึก

อบรมท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจ ต่อชุดฝึกอบรมที่สร้างข้ึนอยู่ระดับมากท่ีสุด และ
ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 78.16/75 ซ่ึงพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซ่ึงสามารถนําชุดฝึกอบรมน้ี

ไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ผู้วิจัยเร่ิมต้นศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง และสํารวจหัวข้อใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนด

หัวเร่ืองและรายละเอียดของหลักสูตร เขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพ่ือเป็นแนวทางเน้ือหาและออกแบบชุดทดลองใบงาน 
กําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 

7.1 สร้าง ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง ประกอบไปด้วย 
1. ชุดทดลองอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง  Microcontroller NodeMCU ESP8266 และ Sensor ต่างๆ 
2. ใบงานแบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 

7.2 ทําการทดลองใบงาน 3 เร่ือง 
1.การควมคุมหลอด LED ไฟกระพริบหลอดเดียวและหลายหลอด 
2.การควบคุมเซ็นเซอร์ แสงและอุณหภูมิ 
3.การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ThingSpeak 
ทดสอบโดยนักศึกษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนก

อนุสรณ์ โดยจัดเป็นการอบรม 2 วัน ใช้ใบงานท้ังหมด 3 ใบงานพร้อมกับแบบฝึกหัดท้ายบท และในวันสุดท้ายมีการประเมิน

โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

หาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกอบรม ตามเกณฑ์ 80/80 โดย 80 ตัวแรก หาได้จากร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ี

นักศึกษาได้ทําแบบทดสอบระหว่างเรียน 80 ตัวหลัง หาได้จากร้อยละค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีนักศึกษาได้ทําแบบทดสอบหลัง

เรียน เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า T-Test ทําการสรุปผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert’s rating scale ซ่ึงกําหนดไว้ 5 ระดับ โดยกําหนดกรอบและหัวข้อคําถาม

ดังนี ปริมาณเนื้อหา ลําดับข้ันตอน ความชัดเจนของตัวหนังสือและกราฟิก ความน่าสนใจของบทเรียน และความสะดวกในการ
ใช้งานโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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9. ผลการวิจัย  
 

หาประสิทธิภาพของ สื่อการสอน ตามเกณฑ์ 80/80 
 

ตารางท่ี 1 หาประสิทธิภาพของ สื่อการสอน ตามเกณฑ์ 80/80 
รายการ จํานวน (n) คะแนนเต็ม คะแนนรวม 

ทดสอบระหว่างเรียน(E1) 15 300 243 
ทดสอบหลังเรียน (E2) 15 300 255 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอินเตอร์เน็ทเพ่ือสรรพส่ิงพบว่ามีประสิทธิภาพ(E1/E2) 
เท่ากับ 81/85 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้ 
 

การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า T-Test 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า T-Test 
รายการ จํานวน (n) คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย S.D T-Test 

ทดสอบก่อนเรียน 15 200 66.67 1.12  
ทดสอบหลังเรียน 15 245 81.66 1.04 0.33 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงข้ึนอย่างมีนัย

ยะสถิติท่ี 0.33 จะได้ค่าสูงกว่าค่า 0.31 ในตาราง T-Test แสดงว่าสามารถนําไปใช้งานได้ 
 

 การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 3 การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
รายการ ค่าเฉล่ีย S.D แปรผล 

ปริมาณเนื้อหา  4 2.73 ดี 
ลําดับข้ันตอนการนําเสนอ 5 3.08 ดีมาก 
ความชัดเจนของตัวหนังสือและกราฟิก 5.26 3.08 ดีมาก 
ความน่าสนใจของบทเรียน 5 3 ดีมาก 
ความสะดวกในการใช้งาน 4.6 2.34 ดี 
 

จากตารางท่ี 3 ผลจากการสํารวจความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย = 4, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 2.73 ปริมาณเนื้อหาอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉล่ีย ( X ) = 5, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 3.08 ลําดับข้ันตอนอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย ( X ) = 5.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.08 ความชัดเจนของ

ตัวหนังสือและกราฟิก อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย ( X ) =5, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)=3 ความน่าสนใจของบทเรียนอยู่ใน

ระดับ ดีมาก ค่าเฉล่ีย ( X ) = 5, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3 ความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย ( X ) = 
4.6, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.34 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง 

ในระดับดี ค่าเฉล่ีย ( X ) = 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.85 แสดงว่าชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่งสามารถ

นําไปใช้งานได้ 
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10. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81/85 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้ สอดคล้องกับการทดลองของ อนิวรรตน์ พลรักษ์ และ
สมศักด์ิ อรรคทิมากูล (2555) หาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติไมโครคอมโทรเลอร์และการใช้งานประยุกต์หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรรายวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าสูงข้ึนอย่างมีนัยยะสถิติท่ี 0.33 จะ
ได้ค่าสูงกว่าค่า 0.31 ในตาราง T-Test แสดงว่าสามารถนําไปใช้งานได้ สอดคล้องกบัการทดลองข้างต้น 

3. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกอบรมอินเตอร์เน็ทเพ่ือสรรพสิ่ง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ ดี แสดงว่า
สามารถนําไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฎิบัติไมโครคอนโทรลเลอร์ของ ประเสริฐ 
กลมภพตระกูล (2556) ได้ค่าเฉลี่ยเหมาะสม 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะ 
การรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The Development of a Flipped Classroom Online Learning through  
Problem Situation for Promoting Media Literacy Skills on  
Information Technology 2 Subject for Grade 8 Students 
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*s6002041846096@email.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ส่งเสริม

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 ห้องเรียน จํานวน 33 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง      
โดยใช้รูปแบบการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์    
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) t-test 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ระดับ 87.06/86.53 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.77) 

 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์  ห้องเรียนกลับด้าน  สถานการณ์ปัญหา 
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Abstract 
 

This research aims to 1) develop online lessons for a flipped classroom with a situation that 
promotes media literacy  of the subject “Information Technology 2” for the 2nd year junior high school 
students; 2) measure efficiency of the developed online lesson; 3) compare the academic achievement 
of the students before and after studying the developed online lessons; and 4) study the students’ 
satisfaction on the developed online lessons.  The samples of this research included one class (33 persons)    
of the 2nd year junior high school students at Ramkhamhaeng University Demonstration School, which 
were selected by a purposive sampling method. The study design was in the manner of One Group 
Pretest – Posttest Design and the research tools were used as follows: 1) online lessons developed by 
the researcher; 2) the test measuring learning achievement; 3) exercises during the study; and 4) the 
student satisfaction survey for the developed online lessons. The statistics used in the research are             
1) average 2) standard deviation and 3) t-test. 

The results showed the following findings: 1) efficiency of the developed online lessons was at a 
level of 87.06/86.53; 2) the students’ academic achievement after learning the developed online lessons 
was higher than before learning with a statistical significance level of .05; and 3) the students’ satisfaction on 
the developed online lessons overall was at a ‘Very Much’ level ( X = 4.17, S.D. = 0.77). 

 
Keywords: online learning, flipped classroom, problem situation 
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1. บทนํา  
 

ในศตวรรษท่ี 21 โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้น 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 106) ซ่ึงการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คือ ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกสื่อ

โน้มน้าวด้วยเนื้อหาท่ีเป็นผลกระทบต่อตัวเรา เพ่ือให้ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดหรือผลประโยชน์ท่ีสื่อนําเสนอ สอดคล้อง
กับสมรรถนะของนักเรียนในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 24 ซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนเกิด

ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนจัดกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติให้สามารถทําได้ คิดเป็น ทําเป็น ตลอดจนเกิดการ

ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
จากผลสํารวจของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 8-12 ปี จํานวน 1,300 คน พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีความเสี่ยงท่ีจะประสบปัญหาภัยออนไลน์ร้อยละ 60 
โดยภัยออนไลน์ท่ีพบมากที่สุดคือ Cyber bullying ร้อยละ 49 การเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเร่ืองเพศกับบุคคลแปลกหน้าใน

โลกออนไลน์ ร้อยละ 19 และถูกล่อลวงไปพบคนแปลกหน้า ร้อยละ 7 (สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561) รวมท้ังจาก

การศึกษาข้อมูลโดยการสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้

ท่ี 3 เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการแบบบรรยายผ่านสื่อ

นําเสนอหน้าชั้นเรียน เม่ือครูสอนจนครบเนื้อหาซ่ึงใช้เวลาในการสอนมากกว่า 70 นาที จากนั้นจึงมอบหมายให้นักเรียนทํางาน

ส่งท้ายคาบ ซ่ึงงานส่วนใหญ่จะเป็นใบงาน และเม่ือถึงเวลาท้ายคาบจะเหลือเวลาประมาณ 15 นาที นักเรียนส่วนใหญ่จะทํางาน

ส่งไม่ทันกําหนดเวลา จึงต้องกลับไปทําต่อท่ีบ้านให้เสร็จ ซ่ึงทําให้ผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบและแนะนําการใช้ทักษะดิจิทัล 
และพฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนในขณะทํางานหรือกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง และยังพบปัญหาในการ

ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม 
ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีครูมอบหมายให้

นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนมาล่วงหน้าจากท่ีบ้าน และในคาบเรียนครูกับนักเรียนร่วมทํากิจกรรมเพื่อต่อยอดความรู้ในเนื้อหา

ท่ีตนเองได้ไปศึกษามา เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียน ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู และ
นักเรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน ทําให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีจะนํามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้านอย่างหนึ่ง คือ บทเรียนออนไลน์ (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2556: 101) นอกจากนี้ลักษณะของบทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อหลายมิติท่ีสามารถนําเสนอได้ท้ังข้อความ กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อีกท้ังมีลักษณะการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) คือ มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่ง  
มีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีย่ิงข้ึน และเป็นการนําเสนอบทเรียนท่ีมีความ

น่าสนใจ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2542: 18-28) 
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น และคุณลักษณะการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน และบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัยจึง

ต้องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะ 
การรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียน

กลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ี

ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทัน

สื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 80/80 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหา

ท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 บทเรียนออนไลน์ หมายถึง การผนวกคุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย เข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ 
เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยระยะทางและเวลาท่ีต่างกันของผู้เรียน (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 
2542: 18-28) 

 

 4.2 ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้หรือบทเรียนด้วย

ตนเอง ก่อนการเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงนักเรียนจะศึกษา ทําความเข้าใจ จดบันทึก และต้ังคําถามท่ีสงสัยไว้ล่วงหน้า แล้วในชั้น

เรียนจริงครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต่อยอดจากเนื้อหา หรือถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีนักเรียนสงสัยจากการไปเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (นวพัฒน์ เก็มกาแมน, 2558: 26) 
 

 4.3 วิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นวพัฒน์ เก็มกาแมน (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เร่ือง การเขียน
โปรแกรมแบบทางเลือกมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X  = 4.37) 2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เร่ือง  
การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.37/81.93 และ 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมษา พูลสวัสด์ิ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 81.90/82.80 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ 
การสอน โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนผ่านเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จํานวน 
280 คน 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 ห้องเรียน จํานวน 33 คน ได้จาก
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

5.2  รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One 

Group Pretest - Posttest Control Design (ภัทรา นิคมานนท์, 2539: 152) 
 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 
5.3.2 บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง 

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 
5.3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน สําหรับผู้เชี่ยวชาญ ในด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค 
5.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เร่ือง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
5.3.5 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

 

5.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้าน 
5.4.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และนักเรียน 
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5.4.3 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 9 ข้อ และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 9 ข้อ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และนําไปให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทดลองทําแบบทดสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์หาความยากง่ายของข้อสอบ และวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน 

5.4.4 ออกแบบ และพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน โดยใช้หลักการออกแบบ ADDIE 
Model และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคเพ่ือประเมินความเหมาะสม 

 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 

 

5.4.5 สร้างแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 

5.4.6 นําบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 5 ซ่ึงกําหนด

ระยะเวลาในการทดลอง 6 คาบ คาบละ 50 นาที ผู้วิจัยได้ทําการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในวันศุกร์ท่ี 25 มกราคม 2562 
ถึงวันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 

5.4.7 การประเมินผล ผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

6. ผลการวิจัย

6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีระดับ 
87.06/86.53 

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน จํานวนผู้เรียน X S.D. tคํานวณ tตาราง

ก่อนเรียน 33 3.64 0.66 
20.28 1.69

หลังเรียน 33 7.79 0.96 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผลคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 3.64 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า

เท่ากับ 7.79 คะแนน และการคํานวณด้วยสูตร (tคํานวณ) เทียบกับค่าวิกฤติของการทดสอบท่ีได้จากการเปิดตารางแจกจงค่าทีท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (tตาราง) พบว่าค่า t ท่ีได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่า ค่า t ท่ีได้จากการเปิดตาราง สรุปผลได้ว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 

6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.77) โดย
ประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความง่ายของการใช้บทเรียน ( X  = 4.33, S.D. = 0.60) และประเด็นท่ีนักเรียนมี

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เสียงมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ( X  = 4.03, S.D. = 0.85) 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีระดับ 
87.06/86.53 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี 80/80 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.64  และหลังเรียนเท่ากับ 
7.79 

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 
0.77) 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท่ีระดับ 
87.06/86.53 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี 80/80 ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ปัญหา และเนื้อหาบทเรียนท่ีพัฒนา

ในรูปแบบแอนิเมชัน (Motion Graphic) ท่ีมีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของเมษา (2558) ท่ีพบว่า 
“บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึน 
มีประสิทธิภาพ 81.90/82.80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80” 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านท่ีนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้าจากท่ีบ้าน และมีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนอย่างเต็มท่ี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพัฒน์ (2558) ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ( X  = 24.16, S.D. = 2.83) (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
24.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.85) 

8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 
0.77) ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบบทเรียนท่ีมีอํานวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถใช้งานได้ง่าย การใช้ภาษาใน

การบรรยาย และข้อความท่ีแสดงในบทเรียนออนไลน์ท่ีกระชับและสามารถเข้าใจได้ง่าย และการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบ

แอนิเมชัน (Motion Graphic) 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1  ควรมีการนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจมาประกอบ เช่น ความจริงเสมือน (Augmented Reality) เพ่ือให้

เกิดความน่าสนใจย่ิงข้ึน 
9.2  ควรมีการศึกษาในเร่ืองความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนเม่ือเรียนจากบทเรียนออนไลน์ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบส่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กอนุบาล 
The Development of Augmented Reality Instruction Media for Preschool 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กอนุบาล โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงท่ีผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกแห่งความจริง ประมวลผลโดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ ทําให้มองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุ แสดงผลผ่านโทรศัพท์เป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง มีประโยชน์ท่ีจะ
นําเทคโนโลยีนี้มาเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนให้ดูทันสมัยและน่าเรียนมากยิ่งข้ึน และเพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้งานสนใจการเรียน 
การสอนนั้น ๆ โดยเฉพาะสําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลท่ีสื่อการเรียนรู้แบบเดิม ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบใหม่นี้จะให้
ประโยชน์กับผู้สอนและผู้ใช้งานมากขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายข้ึนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีจัดทําข้ึนมาใหม่นี้  
อีกท้ังเทคโนโลยี AR ยังใช้งา่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์ท้ังในระบบ Android และ IOS 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้สรุปได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กอนุบาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้ให้ความเห็นว่า การ์ดคําศัพท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงและ
ด้านการออกแบบการ์ด ความเหมาะสมในภาพรวมท่ีระดับ ปานกลาง และได้รับผลการประเมินจากผู้ปกครอง ค่าคะแนน
ประเมินรวมเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาการของกลุ่มทดลอง สามารถอ่านออกสียงได้ครบทุกคนซ่ึงจัดอยู่ในระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง  สื่อการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กอนุบาล 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to Development of Augmented Reality Instruction Media for 
Preschool. An overview of augmented reality (also known as AR) which is the interactive experience of 
the world's reality environment into 3D form. Augmented reality is the result of using technology to 
superimpose information such as sounds, images and text. This paper also suggested that Augmented 
reality is will significantly support the further study to become up-to-date education and left the 
backwardness system behind by those values of Augmented reality. Moreover, Additional accessories 
like the old instructional media is unimportant because augmented reality is comfortably used on IOS 
and Android.   

From the results of the ddevelopment of Augmented Reality Instruction Media for Preschool. 
The experts have commented that Vocabulary cards for use in the display of learning materials with virtual 
technology and card design, suitability in the overall picture at a moderate level, and receiving assessment 
results from parents. The total score of the average score was 4.37 at a good level Developmental aspects  
of the experimental group pronunciation anyone who is in a very good level. 

 
Keywords: augmented reality, instruction media, instruction media for preschool 
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1. บทนํา  
 

สื่อการเรียนรู้ คือ เครื่องมือท่ีเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดทักษะความรู้จากแหล่งความรู้ไปยังผู้ใช้งาน 
และเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการรู้มีหลายคุณลักษณะท้ังท่ีเป็นสื่อประเภทวิธีการ หรือกระบวนการและสื่อท่ี

เป็นวัสดุสิ่งของและเคร่ืองมือ วิธีการเกี่ยวกับการสอนท่ีถือตัวผู้ปกครองเป็นศูนย์กลาง ทําให้คุณภาพและประสิทธิภาพของ 
การเรียนรู้ไม่พัฒนาเท่าท่ีควร ประกอบกับปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพ

สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน การศึกษาจึงจําเป็นต้องขยายขอบเขต ทําให้จุดประสงค์ของการศึกษา

เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอนเกิดข้ึนมากมาย 
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติ 

เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
และจริยธรรม จะเป็นผู้ท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากการ
ใช้เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย พบว่า การนําเทคโนโลยีมาใช้ช่วยสอนเด็กจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจใน
การเรียนมากกว่าการเรียนแบบไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย (วราลี โกศัย, 2554) 

The National Association for the Education of Young Children ยืนยันในรายงานประจําปี 2012 ว่า การใช้
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ดีวีดี และเกม กับเด็กแรกเกิดจนกระท่ังถึง 8 ปี ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กในเรื่องความคิด สติปัญญา และ อารมณ์ ดังนั้นในเร่ฎองเทคโนโลยีเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัยในยุคปัจจุบัน (National Association for the Education of Young Children) เช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกอย่าง 
UNESCO ท่ีมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีไปใช้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่องกับหลายประเทศ พบว่า การนํา

เทคโนโลยีมาช่วยสอนเด็กจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ดีกว่าการสอนโดยไม่มีการนําเทคโนโลยีมาช่วย (UNESCO) 
(National Association for the Education of Young Children (NAEYC), 1996) 

เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีท่ีนําเอาภาพเสมือน 3 มิติจําลองเข้าสู่โลกจริงผ่าน
กล้องและมีการประมวลผลโดยการทําให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริง โดยเราสามารถมองผ่านกล้องได้

โดยตรง เทคโนโลยี AR มีมาต้ังแต่ปี 2010 และเทคโนโลยี AR ส่วนใหญ่ท่ีผู้คนนึกถึงก็จะเป็นในด้าน Game และ Entertainment 
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรนําเทคโนโลยี AR เข้ามาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
(อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจ้อน, 2560) 

 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 
เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็นแขนงหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการ

เพ่ิมภาพเสมือนของโมเดลสามมิติ ท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพท่ีถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม หรือ

โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ท้ังด้าน อุตสาหกรรม การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา นับเป็น

เทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการ

ใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทําให้สามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่
เหนือพ้ืนผิว มีหลักการทํางานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 1) Marker 2) กล้องหรือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 511



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 539 

เซ็นเซอร์อ่ืน ๆ 3) ส่วนการแสดงผลภาพ และ 4) ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพ่ือวัตถุแบบสามมิติ object 3D (จันทกานต์ สถาพรวจนา 
และสกนธ์ ม่วงสุ่น, 2552) 

2.1.1 บทบาทหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 
เทคโนโลยี AR สามารถทําให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบ โดยไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปสถานท่ีจริง หากในอนาคต

เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าอย่างไร สิ่งสําคัญท่ีสุดคือความก้าวหน้าของมนุษย์ก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น

การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้  
 

2.2 สื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กปฐมวัย 
สื่อสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง วัสดุ ท่ีเด็กนํามาเล่นแล้วได้รับความสุข ได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ เป็นตัวกลางท่ีทําให้

เด็กเกิดความรู้จากการได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เช่น เป็นตัวกลางการถ่ายทอดเรื่องราวสาระ

ความรู้จากผู้ปกครองสู่เด็กเป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง คือ 1) เป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 2) เป็นสิ่ง

ท่ีทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 3) เป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กเข้าใจเร่ืองยาก ๆ ด้วยความง่ายดาย และ 4) เป็นสิ่งท่ีทําให้

เด็กเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (พัชรินทร์ ชัยยะ, 2560) 
2.2.1 คุณค่าของสื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้จัดองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหน่ึงในระบบการเรียนการสอนหรือ

ระบบการศึกษา คุณค่าของสื่อการเรียนรู้ออกโดยแบ่งออก เป็น 2 ด้าน คือ คุณค่าท่ีมีต่อผู้เรียน 1) ช่วยกระตุ้นและเร้าความ

สนใจของ 2) ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

บริบทของการเรียนรู้ 4) ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 5) ช่วยให้สามารถนําเนื้อหาท่ี

มีข้อจํากัดมาสอนในชั้นเรียนได้ ส่วนท่ีสอง คือ คุณค่าท่ีมีต่อผู้สอน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมการสอนหรือ

เนื้อหาการสอน เพราะรายละเอียดของเนื้อหา บทเรียนส่วนใหญ่จะถูกนําเสนอผ่านทางสื่อการสอน (นฤมล เนียมหอม, 2005) 
 

2.3 ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
ปรัชญาและระบบความเชื่อซ่ึงทําให้เกิดแนวการสอนภาษาโดยองค์รวม ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ปรัชญาและระบบความเชื่อนี้มีทฤษฎีพ้ืนฐานมาจาก ทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิด และสัญลักษณ์สื่อสาร และทฤษฎีว่าด้วยการ

อ่านเขียนในระบบภาษา การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีแนวคิดและหลักการท่ีสอดคล้องกับลักษณะและหน้าท่ีของภาษา คือ 
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับพัฒนาการด้านการรู้หนังสือของเด็ก ซ่ึงมีคุณค่าอย่างย่ิงต่อ

พัฒนาการทางภาษาของเด็ก คือ ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนภาษา และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้รับ 
การพัฒนาทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างครอบคลุมทุกด้านและเต็มศักยภาพ (Pornthipa Jatninlapant, 2013) 

2.2.1 การเรียนการสอนแบบธรรมชาติ 
การเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือโฮลแลงเกวจ เริ่มเป็นท่ีคุ้นหูคุณพ่อคุณแม่มากข้ึน เพราะปัจจุบันโรงเรียน

หลายแห่งได้นําแนวคิดนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สําหรับเด็ก โฮลแลงเกวจถูกนํามาใช้สอดแทรกไปกับการเรียนรู้

ภาษา ท้ังการพูด การเขียน และการอ่าน โดยมีความเชื่อว่าเด็กเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษา ถ้าเราได้สังเกต
เด็กก็จะพบว่า เด็กท่ีมีอายุเกือบ 1 ปี ก็จะเริ่มพูดได้โดยท่ีผู้ใหญ่ไม่ต้องสอน เพราะเด็กเรียนรู้จากความหมาย ประสบการณ์และ

การเลียนแบบ คือการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ เด็กจึงไม่รู้ว่าเป็นความลําบากท่ีจะเรียนรู้ เม่ือเร่ืองการพูดเป็นเรื่องง่าย เรื่อง
การอ่านและการเขียนก็น่าจะไม่ยาก การเรียนรู้การอ่านและการเขียนแบบน้ีก็จะแตกต่างจากเดิมไปส้ินเชิง (อัจฉรา ผิวพรรณ 
และคณะ, 2558) 
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3. ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยใช้หลักการออกแบบของ ADDIE model (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
การศึกษาหาข้อมูลและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง การ

ออกแบบการ์ดคําศัพท์ การสร้างโมเดล 3 มิติ รวมไปถึงการทําการ์ดคําศัพท์เทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบแอปพลิเคชันท่ี

สามารถใช้งานได้จริง 
3.1.1 การออกแบบการ์ดคําศัพท์ 
การออกแบบการ์ดคําศัพท์ โดย Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop พบว่าในแต่ละรูปแบบนั้นมีท้ัง

ข้อดีท่ีแตกต่างกันออกไป โดย Adobe Illustrator มีความสามารถในเรื่องของเวกเตอร์ หรือ ภาพเสมือนจริงท่ีมีลักษณ์ลายเส้น 
และโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใช้สําหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก เน้นการทํางานด้านสิ่งพิมพ์ 
นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกท้ังยังสามารถตกแต่งภาพ การสร้างภาพ และใช้สําหรับจัดการรูปภาพต่าง ๆ 

3.1.2 การสร้างโมเดล 3 มิติ 
การสร้างโมเดล 3 มิติ โดย Autodesk Maya และ Blender พบว่าในแต่ละรูปแบบนั้นมีท้ังข้อดีแตกต่างกัน

ออกไป โดยโปรแกรม Autodesk Maya ใช้สร้างโมเดล 3 มิติและแอนิเมชัน 3 มิติ แก้ไขหรือปรับรูปแบบของชิ้นงานได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน และโปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมท่ีใช้ทรัพยากรระบบและพ้ืนท่ีในการติดต้ังโปรแกรมน้อย มีความสามารถในการ
สร้างงานได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน งานดีไซน์ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เป็นต้น  

3.1.3 การทําการ์ดคําศัพท์เทคโนโลยีเสมือนจริง 
การทําการ์ดคําศัพท์เทคโนโลยีเสมือนจริงโดย Vuforia และ ARToolKit พบว่า โปรแกรม Vuforia เป็น SDK 

สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ซ่ึงรวมทุกอย่างไว้ใน SDK สามารถตรวจจับวัตถุประเภทท่ีต่างกันออกไปได้ เช่นรูปภาพ 
วัตถุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ 3 มิติ รองรับการทํา Virtual Buttons, การสร้างแผนท่ี 3 มิติ ด้วย Smart 
Terrain และโปรแกรม  ARToolKit เป็น  Open Source Library สําหรับการพัฒนาแอพ  AR ท้ั งใน  iOS, Linux, SGI, 
Windows, และMax OS X มีฟีเจอร์เช่นการจัดการตรวจจับและติดตาม advanced object markers ผ่านกล้องของ

โทรศัพท์มือถือ การตรวจจับวัตถุ 2 มิติและ mapping วัตถุอ่ืน ๆ ผ่าน OpenGL 
 

3.2 การออกแบบ (Design) 
3.2.1 การออกแบบการ์ดคําศัพท์ 
การออกแบบการ์ดคําศัพท์ ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้ภาพสัตว์เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ และ

เลือกใช้โทนสี Earth Tone หรือ Muted Colors คือ สีท่ีเลียนแบบมาจากสีของธรรมชาติ เช่น โทนสีน้ําตาล โทนสีแทน โทน

สีเทา แดงอิฐ และโทนสีเขียวตุ่น ๆ เป็นต้น จําพวกสีของพ้ืนดิน โคลน ต้นไม้ใบหญ้า หินดินทราย หรือสีแดงส้มของแสงอาทิตย์ 
และเหมาะสมกับช่วงวัยอายุของเด็กนักเรียนในระดับอนุบาล  

3.2.2 การออกแบบโมเดล 3 มิติ 
ผู้วิจัยเลือกใช้การออกแบบโดยโปรแกรม Autodesk Maya 
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ภาพที่ 1 การ์ดท่ีออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Illustrator และโมเดล 3 มิติโดยโปรแกรม Autodesk Maya 

 

3.3 การพัฒนา (Development) 
3.3.1 การสร้าง AR แอปพลิเคชัน 
ขั้นตอนการสร้าง  AR แอปพลิเคชัน แบ่งเป็นส่วนหลัก ๆ ได้ 2 ส่วน 1) การสร้าง Image Target หรือ Marker z

ผ่านเว็บไซต์ www.vuforia.com การท่ีจะทําให้แอปพลิเคชันสามารถจดจํา Marker ได้ จะต้องสร้างฐานข้อมูล (Database) 
เพ่ือจัดเก็บ Image Target หรือ Marker ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Vuforia  ในการสร้าง Database 2) ขั้นตอนในการสร้าง AR 
แอปพลิเคชัน โปรแกรมท่ีใช้สร้างแอปพลิเคชันนั้น คือ Unity2017 โดยนําฐานข้อมูล (Database) และโมเดล 3 มิติ เข้ามาใน
โปรแกรม แล้วสร้างแอปพลิเคชันจากฐานข้อมูลและโมเดลท่ีนําเข้ามายังโปรแกรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การสร้าง Image Target หรือ Marker ผ่านเว็บไซต์ www.vuforia.com 

 
 

ภาพท่ี 3 การสร้าง AR แอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Unity2017 
 

3.4 การนําไปใช้ (Implementation) 
ผู้วิจัยจะทําการจัดการสร้างโมเดลข้ึนมาและนําไปทดลองใช้กับ เด็กในช่วงวัยปฐมวัยและผู้ปกครองท่ีดูแลบุตรหลาน 

เพ่ือวัดผลว่าสื่อการเรียนรู้ของเราสามารถใช้งานได้จริง ความเสถียรของโมเดล และความน่าสนใจในการเข้าถึงสื่อการเรียนสอน 
และได้ทําการทดสอบวัดผลว่าหลังจากท่ีผู้เรียนได้ทดลองใช้สื่อแล้ว มีความเข้าใจในสื่อการเรียนรู้มากขึ้นหรือไม่ 
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3.5 การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ทางผู้วิจัยได้เลือกทําการ

วิจัยเชิงสํารวจ (survey research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาว่าสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี

เสมือนจริงในรูปแบบของการ์ดคําศัพท์ สามารถทําให้ผู้ใช้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง รวม
ไปถึงการทดลองเรียนคําศัพท์ของการ์ดคําศัพท์ในรูปแบบของภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ลักษณะการ์ดคําศัพท์ 
ความเสถียรของเทคโนโลยีเสมือนจริง ตลอดจนภาพรวมท้ังหมดของชิ้นงาน 

 
4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
ส่วนแรกคือ การ์ดคําศัพท์ โดยมี 2 ด้าน คือ ด้านหน้าและด้านหลัง ซ่ึงแต่ละส่วนมีการทํางานท่ีแตกต่างกันออกไป 

ด้านหน้าจะทําการโชว์โมเดล 3 มิติและฟังการออกเสียงคําศัพท์แบบโฟนิกซ์ และด้านหลังจะเป็นเกมส่งเสริมความรู้ในลักษณะ

ของการ์ดต่อคํา โดยการนําเอาบัตรตัวอักษรมาต่อกันเป็นคําศัพท์ หากต่อได้ถูกต้องจะแสดงโมเดล 3 มิติขึ้น 
 

    
 

ภาพท่ี 5 รูปแบบตัวละครการ์ดคําศัพท์ 

 
 

ภาพท่ี 6 ส่วนหน้าต่างของแอปพลิเคชัน 

4.2 ผลการประเมินผล (Evaluation) 
ผู้วิจัยได้ออกหนังสือแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ร่วมประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน โดยสามารถสรุปผลการทํา

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผ่านแบบประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ 
โดยแบบประเมินสําหรับผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รายการสอบถามความพึงพอใจ ระดับการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการ์ดคาํศพัท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  4 ระดับดี 
2. ด้านการออกแบบการ์ด ความเหมาะสม 4 ระดับดี 
3. ด้านเนื้อหา 3 ระดับปานกลาง 

Front Back 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการสอบถามความพึงพอใจ ระดับการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4. ด้านความสวยงามของโมเดล และความน่าสนใจ 3 ระดับปานกลาง 
5. การใช้งานเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ความเสถียร 3 ระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.4 ระดับปานกลาง 
 

จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าการประเมินด้านการ์ดคําศัพท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีเสมือนจริงและด้านการออกแบบการ์ด ความเหมาะสม อยู่ในระดับการประเมินท่ี 4 หรืออยู่ในระดับคุณภาพดี ซ่ึง
ทางผู้วิจัยก็จะทําการปรับปรุงแก้ไขด้านการออกแบบและด้านข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการทําการ์ดคําศัพท์ให้ดีย่ิงข้ึน ส่วนด้าน

เนื้อหา, ด้านความสวยงามของโมเดล และความน่าสนใจ,การใช้งานเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ความเสถียร อยู่ในระดับ 
การประเมินท่ี 3 หรืออยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ซ่ึงทางผู้จัยจะทําการปรับปรุงในส่วนของเน้ือหาให้เข้าถึงกลึ่มเป้าหมายให้

ชัดเจนข้ึน,ปรับปรุงในส่วนของโมเดลให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ปรับปรุงด้านความความเสถียรด้วย

การใช้โปรแกรม Unity Pro เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเสถียรข้ึนเม่ืออิมพอร์ตไฟล์งานออกมาใช้งาน 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการทําแบบแสดงความคิดเห็นของประเมิน ซ่ึงเป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ีมี

ต่องานวิจัย ผลการประเมินฯ แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี 
รายการสอบถามความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ( X ) SD ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการ์ดคําศพัท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  4.47 0.56 ระดับดี 
2. ด้านการออกแบบการ์ด ความเหมาะสม 4.43 0.72 ระดับดี 
3. ด้านเนื้อหา 4.37 0.66 ระดับดี 
4. ด้านความสวยงามของโมเดล และความน่าสนใจ 4.4 0.66 ระดับดี 
5. ด้านการใช้งานเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ความเสถียร 4.17 0.82 ระดับดี 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.68 ระดับดี 
 

จากผลการประเมินของผู้ประเมินท้ังหมด 30 คน พบว่าคะแนนประเมินรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 ซ่ึงอยู่ในระดับเกณฑ์

การประเมินท่ีดี รายละเอียดการประเมินของผู้ประเมินจากแบบประเมินท้ังหมด 5 ข้อ พบว่าท้ังหมด 5 ข้อ ผู้ประเมินมี 
ความคิดเห็นประเมินให้อยู่ในระดับดีท้ังหมด 5 ข้อ ได้แก่ ด้านการ์ดคําศัพท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงสื่อการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีเสมือนจริง, ด้านการออกแบบการ์ด ความเหมาะสม, ด้านเนื้อหา, ด้านความสวยงามของโมเดล และความน่าสนใจ 
และด้านการใช้งานเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ความเสถียร เนื่องจากการทํางานของการ์ดคําศัพท์ถูกประเมินให้อยู่ในระดับท่ีดี

ท้ังหมด  
ผู้วิจัยได้เก็บผลการทําแบบประเมินผลการทดลองกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวม

ในเชิงคุณภาพ ซ่ึงลักษณะคําถามเป็นคําถามท่ีเก็บข้อมูลก่อนทําการทดลองและหลังทําการทดลอง เพ่ือวิเคราะห์ว่าตัวการ์ด

คําศัพท์เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ดีจริง โดยผลการวิเคราะห์การ

ประเมินก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 10 คน มีคําศัพท์ 5 คําท่ีกลุ่มตัวอย่างอ่านออกสียงได้ครบทุกคนซ่ึงจัดอยู่ใน

ระดับ ดีมาก (ระดับร้อยละ 100) ได้แก่คําว่า Cat, Dog, Egg, Hat ในด้านของคําศัพท์ท่ีทางกลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียงไม่ได้น

มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ 2 คํา (ระดับร้อยละ 100) ได้แก่คําว่า Grape และ X-ray เนื่องจากทางกลุ่มตัวอย่างอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ี

จะได้ศึกษาในโรงเรียน จึงทําให้ไม่ทราบว่าคําศัพท์เหล่านี้อ่านออกเสียงอย่างไร แต่หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ทําการทดลอง
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พบว่า คําว่า Grape จากท่ีกลุ่มตัวอย่างอ่านไม่ได้ อยู่ในระดับร้อยละ 100 กลับลดลงมาเหลือร้อยละ 50 ส่วนคําว่า X-ray ท่ี
อ่านไม่ได้ในระดับร้อยละ 100 ลดลงมาเหลือร้อยละ 40 และมีคําศัพท์เพ่ิมข้ึนอีก 6 คําท่ีกลุ่มทดลองสามารถอ่านออกเสียงได้

ร้อยละ 100 หรือครบทุกคน ได้แก่คําว่า apple, ball, fish, jug, nine และ pen ซ่ึงผลจากการทดลองพบว่าการทดลอง

ออกมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เห็นได้ถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจน 
 

5. สรุป 
 

จากการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ระหว่างการวิจัยสํารวจ (survey research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาว่าสื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบของการ์ดคําศัพท์ สามารถทําให้ผู้ใช้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

เสมือนจริง รวมไปถึงการทดลองเรียนคําศัพท์ของการ์ดคําศัพท์ในรูแปบบของภาษาธรรมชาติ (Whole Language) โดยมีเด็ก
ปฐมวัย ช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ รวมท้ังยังมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีเสมือนจริง เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของชิ้นงานในด้านต่าง ๆ การประเมินส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ทางผู้วิจัย

ได้รับการประเมินด้านการ์ดคําศัพท์เพ่ือใช้ประกอบการแสดงสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงและด้านการออกแบบ

การ์ด ความเหมาะสม ในภาพรวมท่ีระดับ ปานกลาง และได้รับผลการประเมินจากผู้ปกครอง 30 คน พบว่าคะแนนประเมิน

รวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 ซ่ึงอยู่ในระดับเกณฑ์การประเมินท่ีดี ส่วนการประเมินพัฒนาการของกลุ่มทดลอง ทางผู้วิจัยได้รับการ

ประเมินหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง มีคําศัพท์ 5 คําท่ีกลุ่มตัวอย่างอ่านออกสียงได้ครบทุกคนซ่ึงจัดอยู่ในระดับ ดีมาก 
(ระดับร้อยละ 100) ได้แก่คําว่า Cat, Dog, Egg และ Hat ซ่ึงในด้านของคําศัพท์ท่ีทางกลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียงไม่ได้นั้น ก่อน
การทดลองมีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ 2 คํา ได้แก่คําว่า Grape และ X-ray แต่หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ทําการทดลองพบว่า คําว่า 
Grape จากท่ีกลุ่มตัวอย่างอ่านไม่ได้ อยู่ในระดับร้อยละ 100 กลับลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ส่วนคําว่า X-ray จาก
ท่ีกลุ่มตัวอย่างอ่านไม่ได้นระดับร้อยละ 100 กลับลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น และมีคําศัพท์เพ่ิมข้ึนอีก 6 คําท่ีกลุ่ม

ทดลองสามารถอ่านออกเสียงได้ร้อยละ 100 หรือครบทุกคน ซ่ึงสรุปผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ 
ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป: กรณีศึกษา THE NEW GE โดยในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สอดแทรก
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จัดการเรียนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรู้และความสําคัญของความรู้เดิมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองค้นคว้าแสวงหาความรู้
เพ่ิมเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับความรู้ใหม่สร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการ
เรียนรู ้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนพบความรู้และรู้จักสิ่งท่ีค้นพบเรียนรู้วิเคราะห์จนรู้จริงตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม และจากการสํารวจผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยวิธีการ
สนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย พบว่า ผู้เรียนได้สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนในวิชา ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต วิชา ศท. 
112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต และวิชา ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต  ผู้สอนได้ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน และในกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวิชามีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยโครงงานในแต่ละวิชามีรูปแบบท่ีเหมือนกัน ส่งผล
ให้นักศึกษาสะท้อนปัญหาและข้อแนะนําสําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมานั้นไม่
สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ เพียงแต่ใช้ทักษะการทํางานกับผู้อ่ืนเพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ
เท่านั้น แต่ไม่ได้พัฒนาทักษะเชิงลึกท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้สรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริค มีผลในเกณฑ์ดี สามารถพัฒนา
โครงงานท่ีตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สรุปได้ว่า การสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและคงทน จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้ผู้เรียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
 
คําสําคัญ: การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  วิชาศึกษาท่ัวไป 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the Results of Constructivism Learning with Self-directed 
Learning Integrated Instruction in General Education Program: A Case Study of THE NEW GE, the researcher 
has inserted self-learning techniques by focusing on learning activities in constructivism which affect to 
individual learning. The learning activities are organizing knowledge by focusing on learning processes 
and the importance of old knowledge. It is a chance for students looking for knowledge and creating 
knowledge by themselves connecting with the old knowledge and experiences and new knowledge. The 
students will take action to explore knowledge by them until they found knowledge and know what they 
have discovered, learn, analyze, and continue to know the truth according to constructivism. From the 
research, the results of organizing the teaching in General Education at Bangkok University by discussing 
in small groups, the researcher found that student reflecting to teaching management in General Education. 
Teachers use project teaching style. It affects to similar learning activities in each subject. Projects in each 
subject are similar. It affects that students reflect problems and suggestions for teaching improvement. 
Teachers should organize the teaching integrated with focusing on skills in each subject clearly. However, 
the result is skills of working with others successfully and developing skills in deep can be applied in the 
dairy life. 

From the results of the research, it can be summarized that the Results of Constructivism Learning 
with Self-directed Learning Integrated Instruction in General Education Program: A Case Study of THE 
NEW GE have satisfactory results. Students can develop projects that answer and solve problems well. 
In conclusion, creating knowledge for learners by self-learning should be from learners who are willing to 
do and have discipline and responsibility. It can lead creating learning culture in lifetime. It is efficiency 
and permanent. This is important for learners who looking for knowledge by themselves forever.  
 
Keywords: constructivism learning, self-directed learning, instruction in general education 
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1. บทนํา  
 

การศึกษาเป็นกลไกลสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีเจริญอย่างย่ังยืน เพราะการศึกษาคือ กระบวนการสําคัญท่ี

พัฒนาคนในชาติให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ ดังเห็นได้จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ท่ีกล่าวว่า “ต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี

ความสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จากแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ในแนวคอนสตรัคติวิสซึม จึงมักเป็นไปในแบบท่ีให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการช่วยกันแก้ปัญหา (Cooperative 
problem solving) กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มต้นด้วยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) 
คอื ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาน้ันได้ลงตัวพอดีเหมือนปัญหาท่ีเคยแก้มาแล้ว 
ต้องมีการคิดค้นเพ่ิมเติมท่ีเรียกว่า “การปรับโครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่” ทางปัญญา (Cognitive restructuring) 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระท่ังหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้ง

ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้ (โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้, 2544) และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมท่ีเน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น 
สิ่งเร้าภายใน ซ่ึงได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) ท่ีช่วยส่งเสริม 
การเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) หรือเรียกชื่อแตกต่างกันไป ได้แก่ 
สร้างสรรความรู้นิยม สรรสร้างความรู้นิยม หรือการสร้างความรู้ (ไพจิตร สะดวกการ, 2543) วิธีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การเรียนแบบโครงงานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันจึงจะนําไปสู่การเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง ส่งผลโดยตรงกับการเพ่ิมโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลในการเรียนรู้และแข่งขันกับผู้อ่ืน (Jaques, D., 
2000) อีกท้ังยังสามารถฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนากระบวนการคิด ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีต้อง

อาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
จากเหตุข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับ 

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบบูรณาการ เพ่ือศึกษาถึงผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนท่ีมุ่งเน้น

การสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องเกิดจากการท่ีผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ 
นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีทําให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด อีกท้ัง

รายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชาท่ีมุ่งเน้นแนวคิดด้านทักษะชีวิต ประกอบด้วย สุนทรียกับสิ่งรอบตัว (GE115) การรับรู้จาก

ผัสสะ ประสาทสัมผัส ความเชื่อ นําไปสู่การเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัตถุต่าง ๆ (รูป/เสียง) เทคโนโลยีกับโลกอนาคต (GE112) 
การเรียนรู้และการรับรู้ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต ผลกระทบต่อเป้าหมาย และ
การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการต้ังเป้าหมายของโครงงาน (GE111) การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการต้ังเป้าหมายของโครงงาน 
รวมถึงกระบวนการวางแผน (Analyze Problem & Project Obj.) ใช้กระบวนการ Brainstorm จึงเป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาและ

รายละเอียดท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ข้ึน 
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2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เกิด ข้ึนจากการ เริ่มต้นของผู้ เรียนเองเป็นสําคัญ  (Learner’s Initiative) โดย

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการนําตนเอง ประกอบ ด้วย 3 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้

กําหนดเป้าหมายการเรียนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง วางแผนการเรียน เรียนตามแผนท่ีวางไว้ และประเมินผลการเรียนของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) การตัดสินใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้กําหนดว่าต้องการท่ีจะเรียนรู้เรื่องใด ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3) การควบคุมตนเองในการเรียนรู้ให้ถึงเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดย
ใช้ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ (Knowles, Malcolm. S., 1975) 

2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed Learning) สามารถสรุปได้ เป็น 2 แนวทาง 

คือ การเรียนรู้ในลักษณะเป็นรายบุคคล และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Skager, Rodney. W., 1978) ดังนี้ 
1. การเรียนด้วยการนําตนเองเป็นรายบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนมีความริเร่ิมในการเรียนรู้ โดย 

การวินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ของตนเอง วางแผน การเรียนรู้ แสวงหาวิธีเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และ ประเมินผล 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้  

2. การเรียนด้วยการนําตนเองเป็นกลุ่ม เป็นแนวคิดท่ีขยายขอบเขตเป็นการเรียนรู้จากรายบุคคลออก มาเป็น

กลุ่ม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม ด้วยตนเองตามความสนใจ กําหนดเป้าหมาย วางแผน ในการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมท่ี
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มระหว่างเพื่อน ผู้สอนผู้สอนหรือบุคคลอ่ืน ๆ  

จากความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จะเห็นว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้เป็น รายบุคคล และการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนหรือผู้รู้ได้  
2.1.2 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน (Areglado and Etc., 1996)  

ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ และมีความรับผิดชอบ ท้ังนี้ทุกคนจึงมีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากการวินิจฉัยความต้องการของตนเองว่าต้องการท่ีจะเรียนรู้ใน

เรื่องใด มีการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง วางแผนการเรียนรู้ เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ และประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องผู้เรียนอาจเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนหรือผู้สอนก็ได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกใน 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (เขมกร อนุภาพ, 2560) 
 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมท่ีเน้น

การศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) 
ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้
เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) เรียกชื่อ
แตกต่างกันไป ได้แก่ สร้างสรรความรู้นิยม หรือสรรสร้างความรู้นิยม หรือ การสร้างความรู้ (โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้, 2544) 

2.2.1 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เน้นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ คือ 1) ผู้เรียนลงมือ

กระทําด้วยตนเอง (Learning are active) เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนหรือ
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ความรู้เดิมของผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แนวคิดท่ีหลากหลายเป็นสิ่งท่ีมีค่าและจําเป็น (Multiple perspective 
are valued and necessary) โดยผู้เรียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง โดยท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพ่ือน 
นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมส่งเสริมให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้

เป็นแนวคิดท่ีบูรณาการขึ้นมาใหม่ 2) การเรียนรู้ควรสนับสนุนการร่วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน (Learning should support 
collaboration , not competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดท่ีหลากหลายน้ันหมายถึงการร่วมมือในระหว่างท่ีมีการ

ร่วมมือ ผู้เรียนต้องมีการสนทนากับคนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังเรียนรู้ และส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการ

เรียนรู้ และการสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 3) ให้ความสําคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผู้เรียน 
(Focuses control at the leaner level) ถ้าผู้ เรียนลงมือกระทําในบริบทการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกับผู้ เรียนคนอ่ืน 
จําเป็นต้องควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่ีเรียนในลักษณะท่ีเป็นผู้รับฟัง (Passive listening) จากการ
บรรยายของผู้สอน 4)  นําเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงหรือประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง 
(Provides authentic, real-world learning experiences) ความรู้ท่ีถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหว่างการสอน

สิ่งท่ีเรียนเป็นสิ่งท่ีไม่ใช่สภาพจริงนั้น แต่สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ท่ีจัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบริบทของสภาพจริง ดังนั้นประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง 
(Real world problems) จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงท่ีแข็งแกร่ง และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์สิ่งท่ีได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่

ในสภาพชีวิตจริงได้ (Joyce and Weil, 1986) 
 

3. ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย 
 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
 

3.2 รูปแบบการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) มุ่งเน้นหาผลจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : 
กรณีศึกษา THE NEW GE 

 

3.3 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักของ  ADDIE model ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีออกแบบข้ึนมา เพ่ือใช้ใน

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) ขั้นการพัฒนา (Development) 4) ขั้นการนําไปใช้ 
(Implementation) และ 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) 

 

3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ศท. 111 

คุณค่าแห่งบัณฑิต (GE111: Value of Graduates)  วิชา ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (GE112: Information 
Technology and the Future World) และวิชา ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต (GE115: Art of Lift) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 16 กลุ่มเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม โดยเลือกสุ่มจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบท้ัง 3 รายวิชา เป็นจํานวน 
290 คน ตัวแปรของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิค และ 2) ผลการประเมิน
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ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  
แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบ

เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน 2) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีสะท้อนถึง

ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ร่วมกับผลการประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน

โดยผู้เรียนและผู้สอน  
 

4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการ

เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง และได้นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

4.2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง โดยได้

นําข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน 6 ขั้นตอน ประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม ผู้สอนเตรียม

มอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอนในช้ันเรียน ผู้สอนกําหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และการกําหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการได้ ขั้นตอนท่ี 2 การคิดและเลือก
หัวข้อ ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงานเอง ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนเค้าโครง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
แสดงแนวคิด แผนและข้ันตอนการทําโครงงาน ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบัติโครงงาน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ในเค้า

โครงของโครงงาน ถ้ามีการวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว ผู้เรียนจะรู้ได้เองว่าจะต้องทําอะไรในขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอถามผู้สอน 
ในระหว่างการดําเนินการผู้สอนจะให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน ขั้นตอนท่ี 5 การนําเสนอ

โครงงาน ผู้เรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน หรือการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ และขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล

โครงงาน การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยหลากหลาย เช่น ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึงกันและกัน 
ประเมินจากบุคคลภายนอก  

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ 

การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
Katz & Chard (1992) 

การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
Bednar et.al. (1995) 

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
Knowles, Malcolm. S. (1975)  

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  
แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กรณีศึกษา THE NEW GE 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมระดมสมองและวางแผนการทําโครงการตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 

   
 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมแบ่งหัวข้อในการเรียนรู้แบบนําตนเองตามสาขาวิชาของเพ่ือนในกลุ่ม 
 

4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
ผู้วิจัยได้ผู้วิจัยได้นําแบบการประเมินต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการวัดผลตามลําดับดังนี้ 1) แบบประเมินโครงงานด้วย

การประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน 2) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ี

ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน  
โดยผู้วิจัยได้เก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบ

เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน และแบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน

และนํามาคิดเป็นร้อยละความสําเร็จตามเกณฑ์ ได้ผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียนและเกณฑ์การให้โดยผู้สอน 
กลุ่มที่ Student Rubric (100 คะแนน)  Teacher Rubric (20 คะแนน) 

1 78.86 14.79 
2 86.17 17.14 
3 92.57 17.36 
4 82.57 15.14 
5 73.00 14.43 
6 78.29 12.43 
7 83.14 14.00 
8 86.79 16.07 
9 79.86 17.57 
10 76.43 15.32 
11 72.43 13.36 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
กลุ่มที่ Student Rubric (100 คะแนน)  Teacher Rubric (20 คะแนน) 

12 90.21 18.43 
13 100.00 19.57 
14 78.07 16.75 
15 96.21 18.57 
16 68.29 12.00 
17 98.14 19.79 
18 88.29 16.39 
19 92.71 18.00 
20 74.33 13.43 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียนอยู่

ในเกณฑ์ท่ีมากกว่า 65 คะแนนทุกกลุ่ม เป็นเพราะผู้เรียนเป็นผู้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถกําหนด

จุดประสงค์หรือผลลัพธ์ในการทํางานได้อย่างเด่นชัด และเม่ือพิจารณากับผลประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ี

ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน พบว่า ผลคะแนนตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนต้ังข้ึน มีค่าความสอดคล้องกับผลประเมิน

โครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน ไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มไหนท่ีมีค่าคะแนน

สูงก็จะสูงเหมือนกันท้ัง 2 ค่า  
 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างผลการให้คะแนนออนไลน์ผ่านระบบ Google Sheets ของกลุ่มท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างผลการให้คะแนนออนไลน์ผ่านระบบ Google Sheets ของกลุ่มท่ี 12 

จากภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 จะสังเกตได้ว่า ส่วนของคะแนนฝ่ังซ้ายของภาพคือ เกณฑ์ประเมินโครงงานด้วยการประเมิน

แบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียนของทั้ง 2 กลุ่มจะมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีแตกต่างกัน และในส่วนของผล

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

526 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

554 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคท่ีออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน (Teacher Rubric) จะมีเกณฑ์ท่ี

เหมือนกันทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ก) ตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้าชมที่มากข้ึน ข) มีความคิดสร้างสรรค์และเลือกนวัตกรรม

ได้เหมาะสม ค) เนื้อหาในการนําเสนอชัดเจนอ้างอิงได้ ง) ความพร้อมในการนําเสนอและปรากฏตัวและการนําเสนอ ซ่ึงท้ัง 4 
เกณฑ์นี้ออกแบบโดยอ้างอิงจุดประสงค์ทางการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้ัง 3 วิชา 
 
5. สรุป 
 

จากการท่ีได้ศึกษางานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นําความรู้ท่ีได้มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กรณีศึกษา THE NEW GE 
โดยใช้กระบวนการทํางานจริงจากประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจ ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของกลุ่มตัวอย่าง เม่ือนํามา
วิเคราะห์เทียบเคียงกับผลการประเมินโครงงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริค มีผลแปลผันไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีผลการประเมินโครงงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริคโดยผู้เรียนและผู้สอนในเกณฑ์ดี สามารถพัฒนาโครงงานท่ี

ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมควรจัดในรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้

แนวคิดการเรียนรู้และประเมินผลแบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ซ่ึงช่วยสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและคงทน จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยและผู้สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีร่วมอยู่ในกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : 
กรณีศึกษา THE NEW GE รายนามดังนี้ 1) อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธ์ิ 2) อาจารย์วิกร ปรัชญพฤทธิ์ 3) อาจารย์พัชรศุภางค์ ชูโต 
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The Game Development with Stress Sensor on Computer Platform 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  
เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านเกมถูกพัฒนาให้เกมถูกพัฒนาไปอย่างมาก และเกมส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้พัฒนาในเร่ือง
ของภาพ และระบบเกม ซ่ึงยังขาดแคลนเกมท่ีมีความสามารถตอบโต้ (Interactive) กับผู้เล่นได้ โดยเฉพาะการโต้ตอบผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการรับค่าจากร่างกายมนุษย์ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเกมไปในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถตอบโต้ 
(Interactive) กับผู้เล่น โดยการสร้างเกมท่ีเพ่ิมระบบเซนเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าจากตัวผู้เล่น ในขณะท่ีเล่น และนําค่าท่ีวัดได้  
มาประมวลผลให้ระบบเกมเปลี่ยนไปตามตัวเลขในมาตรวัด เพ่ือมุ่งสร้างองค์ประกอบใหม่ในการเล่นเกมท่ีประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
ในการสร้างสรรค์ผลงานเกมในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้สรุปได้ว่าการพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ได้ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาเกมแบบปฏิสัมพันธ์ โดยมีผลอยู่เกณฑ์ดี และสามารถใช้เล่นกับผู้เล่นได้จริง 
ผ่านการตรวจจับความเครียดด้วยเซ็นเซอร์บนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ และสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้ 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาเกม  เซนเซอร์ตรวจจับความเครียด  เกม  เกมแบบปฏิสัมพันธ์ 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to game development with stress on computer. Due to the current 
technology being developed makes the game very developed but the game was developed in terms of 
images and most game systems therefore we may still not be able to see games that are able to interact 
to players. We interested in developing a new interacting game by creating a game that adds a sensor 
system to measure the current from the player while playing and bring the measured values to make 
the game system change according to the numbers in the gauge and hope that it will be a guideline for 
developing new games in the future. 

From the results the game development with stress sensor on computer platform have a passed 
by the expert in interactive game development techniques with a good result and can be used to play 
with real players through stress sensor on computer platform and can be extended to actual use. 

 
Keywords: game development, stress sensor, game, interactive game 
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1. บทนํา  
 

เนื่องจากในอดีตจนถึงปัจจุบันเกมท่ีผู้เล่นได้เล่นนั้นส่วนใหญ่เป็นระบบเกมแบบไม่สามารถตอบโต้กับผู้เล่นได้  
ทางผู้วิจัยจึงได้แนวคิดว่าควรเปิดแนวทางใหม่ของการเล่นเกมเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาทําให้เกมกลายเป็น

ระบบอินเตอร์แอคทีฟ หรือระบบท่ีสามารถตอบโต้ (Interactive) กับผู้เล่นได้ ซ่ึงสิ่งท่ีอยากให้แปลกแนวออกไปจากท่ีเคยมีมา

ซ่ึงสิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการให้มีความแตกต่างจากรูปแบบเกมท่ีเคยมี คือการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เล่นโดยการเล่นผ่านระบบ

ภาพเสมือนจริงร่วมกับการเพิ่มระบบตรวจจับความรู้สึกของผู้เล่น เพ่ือเข้าไปร่วมกับเกม อีกท้ัง ปัจจุบันความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกอย่างในโลกน้ีสะดวกและง่ายต่อการตอบโจทย์ในด้านการใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ 
การศึกษา การคมนาคม เป็นต้น (Adewui F.A., 1987) ในท่ีนี้ผมขอกล่าวถึงด้านการสื่อสารในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Media) ดังจะเห็นได้ว่านักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ได้ใช้เทคโนโลยี ประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกันได้กับ

ระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การนําสื่อเหล่านี้มาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใช้และระบบโปรแกรมทําให้เกิดการโต้ตอบ (Interactive) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ เช่น 
การมองเห็น การสัมผัส การได้ยินการได้กลิ่น รวมถึงการสร้างอุปกรณ์เสริมในการสื่อสาร เป็นต้น (Dickerson, D.P., 1976: 6456) 

ด้วยจากเหตุข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองต่อความความก้าวล้ําของเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับค่าจากร่างกายมนุษย์ 
โดยเฉพาะค่าความเครียด ซ่ึงผู้วิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาเกมไปในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถตอบโต้ (Interactive) กับผู้เล่น โดยการ
สร้างเกมท่ีเพ่ิมระบบเซนเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าจากตัวผู้เล่น ในขณะท่ีเล่น และนําค่าท่ีวัดได้มาประมวลผลให้ระบบเกม

เปลี่ยนไปตามตัวเลขในมาตรวัด เพ่ือมุ่งสร้างองค์ประกอบใหม่ในการเล่นเกมท่ีประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน

เกมในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต 
 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ชิปไอซีพิเศษชนิดหนึ่งท่ีสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางานตามที่ต้องการได้ 
อาดุยโน่ (Arduino) คือ โครงการท่ีนําชิปไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซ่ึงเป็น

ลักษณะเฉพาะ คือ มีการเขียนไลบารี่ของอาดุยโน่ (Arduino) ขึ้นมาเพ่ือให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน โดย
ตัวโครงการได้ออกบอร์ดทดลองมาหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือใช้งานกับ IDE สาเหตุหลักท่ีทําให้ อาดุยโน่ (Arduino) เป็นนิยมมาก 
เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัวบอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทําให้ผู้ผลิตจีนนําไปผลิต และขาย
ออกตลาดมาในราคาที่ถูกมาก ๆ อาดุยโน่ (Arduino) นั้นได้ใช้ชิป AVR เป็นหลักใน อาดุยโน่ (Arduino) แทบทุกรุ่น สาเหตุมา

จากไมโครคอนโทรเลอร์ของตะกูล AVR นั้นมีความทันสมัย ในชิปในบางตัวสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB ได้โดยตรง สามารถใช้
กับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี (Banzi, M., & Shiloh, M., 2014) 

 

2.2 ภาษาท่ีใช้เขียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้ประกอบในการทํางาน คือ ภาษา ซีชาร์ป (C# Programming Language) ซีชาร์ป เป็น

ภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมี รูปแบบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับในการเขียนท่ีเข้มงวด ซ่ึงมีคุณสมบัติในการ

เขียนแบบฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค มันถูกพัฒนาโดย Microsoft ภายใต้ NET Framework โดยในการ

พัฒนาภาษา ซีชาร์ป และเป็นแบบออบเจ็คซีชาร์ปเป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไป  
ภาษาซี (C Programming Language) คือภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สําหรับพัฒนาโปรแกรมท่ัวไปถูกพัฒนาคร้ังแรกเพื่อ

ใช้เป็นภาษาสําหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Operating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซ่ึงเป็นภาษาระดับตํ่าท่ี
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สามารถทําในระบบฮาร์ดแวร์ได้รวดเร็ว แต่ภาษาแอซเซมบลีมีความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความ
แตกต่างกันไปในแต่ละเคร่ือง เดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) จึงคิดค้นพัฒนาภาษาใหม่นี้ขึ้นมาเม่ือประมาณต้นปี ค.ศ. 1970 
โดยการรวบรวมเอาจุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับตํ่า เรียกชื่อว่า ภาษาซี (Margolis, M., 2011) 

2.3 ความเครียดท่ีส่งผลต่อความต้านทานไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ 
ความต้านทานของร่างกายต่อไฟฟ้า ผิวหนังเป็นตัวควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเข้าได้มาก หรือน้อย 

(Wu G., Liu G., Hao M., 2010) จากการศึกษาพบว่า  
- ผิวหนังแห้ง มีความต้านทาน 100,000-600,000 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร 
- ผิวหนังเปียก มีความต้านทาน 1,000 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร 
- ความต้านทานภายในร่างกายจากมือถึงเท้า (ไม่มีผิวหนัง) 400-600 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร 
- ความต้านทานระหว่างช่องหู ประมาณ 100 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร 
- โดยท่ัวไปในทางปฏิบัติกําหนดค่าความต้านทานต่อไฟฟ้าของคนท่ีทํางานกับไฟฟ้าไว้ 1,000 โอห์ม 
โดยจากกฎของโอห์ม  ความต้านทานจะแปรผกผันกับความต่างศักด์ิ ย่ิงความต้านทานน้อย กระแสไฟจะไหลได้มาก 

(Farahani S., 2008) 

ภาพท่ี 1 General diagram &  Acquisition diagram

จึงสรุปได้ว่า เม่ือมีเหงื่อหรือมีความชื่นจะทําให้กระแสไฟจะไหลเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากข้ึนเพราะความต้านทานลดลง 

3. ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย

3.1 กําหนดระบบท้ังหมดภายในเกม 
ทางผู้วิจัยได้ออกแบบระบบของงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ซ่ึงจะประกอบได้ส่วนของระบบเกม ภายในระบบ เกม 

จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนย่อย และระบบของArduino จะมี GSR เป็นส่วนประกอบหลัก โดยเขียนเป็นแผนภาพคร่าว ๆ ได้ดังนี้ 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบเกม 
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3.2 วางกติกาการเล่นของเกม 
กติกาการเล่นคร่าว ๆ ของเกมไว้เป็นแผนภาพดังนี้ 
- ระบบภาพในเกม “INSIDE” จะเป็นมุมมอง FPS ซ่ึงเป็นมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง 
- เป็นเกมแนว Horror survival  
- การดําเนินเกมคือ เก็บไอเทมหลักท้ัง 5 ชิ้นเพ่ือเคลียร์เกม 
- จะมี Shot note ให้ตามเก็บ ซ่ึงจะบอกตําแหน่งท่ีตั้งของไอเทมท้ัง 5 ชิ้น 
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีผู้เล่นเก็บไอเทมหลักหรือไอเทมล่องหน และจะทําการล่า 30 วินาที 
- มีตัวละครบอท (ระบบปัญญาประดิษฐ์) มาขัดขวางการเก็บไอเทม และตามล่าผู้เล่น 
- หากบอทถูกตัวเพลเยอร์ 2 ครั้ง จะจบเกมแบบกมโอเวอร์ 
- เริ่มเกมใหม่เม่ือจบเกมแบบเกมโอเวอร์ 

ภาพที่ 3 แผนภาพกติกาเกม

4. ผลการดําเนินการวิจัย

4.1 ผลจากการทดลองในส่วนของเซนเซอร์ 
การทดลองตัวเซนเซอร์ท่ีวัดความเครียดของผู้เล่นท่ีมีต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นและได้ทําการจดบันทึก  และนํา

ค่าท่ีวัดได้ มาพิจารณาค่าพ้ืนฐานเพ่ือออกแบบกฏกติกาในเกมผู้วิจัยได้วัดผลการทดลองจากผู้เล่นท้ังหมด 4 คน โดยช่วงอายุ
ของผู้เล่นจะอยู่ท่ี 21 – 25 ปี สถานท่ีทดลอง คือ ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ 24 – 25 องศาเซลเซียส ให้วางนิ้วลงบนตัวเซ็นเซอร์ท่ีได้

เตรียมไว้และสังเกตค่าของแต่ละคนท่ีขึ้นในน่าจะและทําการบันทึกผลซ่ึงแต่ละคนจะมีค่าท่ีต่างกันข้ึนอยู่กับผิวของคนนั้น  

ภาพที่ 4 การใช้เซนเซอร์ร่วมกับเกม 
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ตารางท่ี 1 ตารางบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า 
บุคคลที่ ค่าที่วัดได้ก่อนเล่น(microSiemens) ค่าที่วัดได้หลังเล่น(microSiemens) 

1 155-162 μS 230-289 μS 

2 63-66 μS 150-163 μS 

3 97-100 μS 161-215 μS 

4 155-163 μS 235-298 μS 
 

จากการทดลอง พบว่า ค่าท่ีอ่านได้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์ทํางานได้จากการวัดค่า

กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าตัวผู้เล่น หากผู้เล่นคนน้ันมีผิวหนังท่ีค่อนข้างมีความชื้น ณ ช่วงเวลานั้น จะทําให้ค่าท่ีอ่านได้มีค่าท่ีมาก

ตาม ซ่ึงเป็นไปตามกฎของหลักการความต้านทานกระแสไฟฟ้าในตัวของมนุษย์ และหลังจากท่ีเล่นเกม (Game) ค่าท่ีได้จะ

สูงข้ึนเนื่องจากเกิดเหงื่อข้ึนบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือ 
 

4.2 ผลจากการทดสอบระบบเกม 
การดําเนินงานคร้ังนี้เป็นการพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์และนํามาแสดงผลบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ทางผู้พัฒนา

จะทดสอบการเล่นจริงและจะตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของเกมเพ่ือตรวจสอบในด้านของความเร็วในการประมวลผลปัญหาด้าน

ระบบเซนเซอร์การเปลี่ยนแปลงของเกมที่ อ่านค่าได้จากเซนเซอร์และประเมินความสามารถของตัวฮันเตอร์ (ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์) 
หลังจากท่ีเราเก็บไอเทมหลักแล้วชิ้นใดชิ้นหน่ึงตัวฮันเตอร์จะเกิดข้ึนมา และเร่ิมทําการตามล่าตัวผู้เล่น โดยผู้เล่นต้อง

หนีจากการตามล่าของตัวฮันเตอร์ (ระบบปัญญาประดิษฐ์) โดยตัวฮันเตอร์จะทําการไล่ล่าผู้เล่นเป็นระยะเวลา 30 วินาที ก่อน
จะหายไป โดยระบบการเกิดของฮันเตอร์จะเกิดขึ้นทุกคร้ังท่ีผู้เล่นทําการเก็บไอเทมหลักหากเราถูกตัวฮันเตอร์ครั้งแรก 
หน้าต่างอินเตอร์เฟสจะเปลี่ยนไป โดยจะข้ึนรูปเลือดอยู่ตรงมุมบนของจอ และหากถูกตัวฮันเตอร์เป็นครั้งท่ีสอง จะแพ้เกมทันที 
และหลังจากท่ีผู้เล่นทําการเก็บไอเทมหลักครบท้ัง 5 ชิ้น เกมจะตัดเข้าสู่ฉากจบ และสามารถเคลียร์เกมได้ โดยจะขึ้นฉากจบเกม 

 

 
 

ภาพท่ี 5 อินเตอร์เฟสในหน้าแรกของเกม 
 

 
 

ภาพท่ี 6 บรรยากาศภายในเกม และโมเดลฮันเตอร์ 
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ภาพที่ 7 ฉากจบท้ัง 2 แบบ 
 

ผู้วิจัยได้นําแบบประเมินด้านการพัฒนาเกมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตรฐาน
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.17 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านท่ีประเมินความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

ด้านการทํางานของตัวโปรแกรม 4 ด ี
ด้านการทํางานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ 4.17 ด ี
ด้านแนวความคิดในส่วนต่างๆของงาน 4.35 ด ี

รวม 4.17 ดี 
 

ด้านการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการทํางาน ถือว่าหาข้อมูลได้ค่อนข้างครบครัน และถูกต้องตามท่ีคาดไว้ การ
ดําเนินงานทางด้านการทดลองตัวเซ็นเซอร์  ถือว่าได้ผลท่ีน่าพอใจ มีการขึ้นเลขบนหน้าโปรแกรมอย่างท่ีคาดหวัง และมีค่า
เลขท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามผิวของผู้เล่น  และสามารถนําค่าท่ีได้มาเพื่อศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของผู้เล่น ณ ขณะนั้นได้ แต่
ในทางด้านของการทําระบบเกม ค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควร 

 
5. สรุป 

 

จากการท่ีได้ศึกษางานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียด

บนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้นําความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการเล่นเกมในระบบเกมแบบสามารถตอบโต้ (Interactive) กับผู้

เล่นได้ ซ่ึงจะเพ่ิมประสบการณ์จากการเล่นเกมในแบบปกติทําให้เกิดการโต้ตอบ (Interactive) ในรูปแบบเซนเซอร์วัด

ความเครียดบวกกับเกม (Game) โดยความเครียดท่ีวัดมาได้ก็จะสามารถนํามาใช้ในการช่วยให้เกมเล่นง่ายข้ึนอํานวยความ

สะดวกให้กับผู้เล่น และยังมาสามารถนําค่าท่ีได้มาวิจัยต่อในการว่าแผนการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีในอนาคตให้พัฒนาได้ดี

ย่ิงข้ึน จากการทดลองผู้ทดลองจะติดอุปกรณ์ไว้ท่ีแขนขวาจะมีเซนเซอร์อยู่ท่ีนิ้วนาง และนิ้วก้อยเพ่ือใช้วัดความเครียดในส่วน

ของเซนเซอร์ผลท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่น 4 คน พบว่าค่าท่ีวัดได้จากเซนเซอร์อยู่ในเกณฑ์ 100 ขึ้นไป จํานวน 2 คน 
และน้อยกว่า 100 จํานวน 2 คน การแปลผลจากการทดลองในระหว่างเล่นเกมกลุ่มท่ีเหงื่อออกยากจะได้เกณฑ์ทําตํ่ากว่ากลุ่ม

ท่ีเหงื่อออกง่าย โดยค่าท่ีวัดได้โดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 300 ส่วนกลุ่มท่ีเหงื่ออกง่ายจะมีค่าเฉี่ยอยู่ในช่วงไม่เกิน 400 ซ่ึงเป็น

ค่าท่ีวัดได้จากการทดลอง ผู้วิจัยจึงนําค่าเฉลี่ยมคาลิเบรท (Calibration) เพ่ือหาค่าในช่วงต่าง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในเกม โดยบ่ง

บอกภาวะเครียดของผู้เล่นจากการสังเกต และเปรียบเทียบผลจากการคาลิเบรท (Calibration) ในเกมจะมีฉากที่ทําให้ผู้เล่น

รู้สึกเครียดผู้ทดลองจะเริ่มสังเกตและจดบันทึกค่าและสีหน้าของผู้เล่นโดยอุณหภูมิมีส่วนในการทําให้เหงื่อท่ีออกมากหรือน้อย

ด้วย และจากการทดลองจะพบว่า ผู้เล่นจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงในแต่ละกลุ่มก็ คือ เหงื่อออกง่าย และยากค่าท่ีได้ช่วงแรกจะ

เป็นอารมณ์ปกติจะทําการบวกค่าเพ่ือไปอีก 100 จะเป็นอารมณ์จริงจังหรือมีสมาธิ และบวกเพ่ิมไปอีก 200 จะเริ่มเป็นอารมณ์
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เครียด เป็นข้อสรุปท่ีได้จากการทดลอง เนื่องจากซ่ึงแบ่งเป็นคร่ึงหนึ่งของจํานวนกลุ่มวัยรุ่น และจากการทดสอบระบบเกมก็

พบว่าเกมมีความไหลลื่นและมีกราฟิกท่ีสวยงามเสมือนจริงทําให้ผู้เล่นได้อรรถรสในการเล่นเป็นอย่างมาก กลุ่มวัยรุ่นท่ีเข้ามา

รับการทดสอบ และเล่นเกมพร้อมกับใส่เซนเซอร์เม่ือเล่นไประยะเวลาหนึ่งก็จะเริ่มเหงื่อออกท่ีบริเวณฝ่ามือทําให้เซนเซอร์ท่ี

คอยวัดค่าพุ่งสูงข้ึนและเกิดการโต้ตอบ (Interactive) กับเกมทําให้เกมมีความสนุกย่ิงข้ึน ซ่ึงผลท่ีได้จากการเล่นเกมผู้เล่นจะ

สามารถรับรู้และรู้สึกถึงความเครียดของตัวเอง และจะหาวิธีการรับมือกับความเครียดได้ดีย่ิงข้ึนหลังจากท่ีได้เล่นเกมน้ีได้จริง 
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การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูต้ามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน
ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี  

A Development of Competency-based Learning Model Using Problem-based 
Learning With Case-based Reasoning (CPC) 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผน  
การสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี และ 2) ประเมินผลของรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้น
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ซ่ึงมาจากการคัดเลือก   
แบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยท่ีได้คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้าง
เหตุผลด้วยฐานกรณีด้วยวิธีการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 6 โมดูล 1) โมดูลแผนการเรียนตามฐานสมรรถนะ 2) โมดูล
ผู้เรียน 3) โมดูลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 4) โมดูลการแก้ไขปัญหาแบบฐานกรณี  5) โมดูลการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ
แบบออนไลน์ และ 6) โมดูลการประเมินผลการเรียนรู้ และ 2) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสังเคราะห์ขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 10 คน ให้การยอมรับกรอบแนวคิดท่ีสังเคราะห์ขึ้นว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, 
S.D. = 0.50) สรุปได้ว่าสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ท่ีสังเคราะห์ขึ้นไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 
คําสําคัญ: แผนการสอนฐานสมรรถนะ  ปัญหาเป็นฐาน  การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to 1) synthesized develop of Competency-based Learning model 
using Problem-based Learning with Case-based Reasoning, 2) evaluate the synthesized research methodology 
consisted of 2 steps as follows: 1) synthesis of develop Competency-based Learning model using Problem-
based Learning with Case-based Reasoning using focus group discussion from 10 experts, and 2) empirical 
evaluation of the synthesized model by 10 experts. The samples used in this research was 10 experts 
using purposive sampling. The data was analyzed mean and standard deviation. 

The result showed that 1) Competency-based Learning model Using Problem-based Learning with 
Case-based Reasoning from focus group discussion that consisted of 6 modules as 1) Competency-based 
learning Plan Module 2) Student Module 3) Problem-based learning Module 4) Case-based learning Module 
5) Competency-Based Online Learning Module 6) Evaluation Module and  2) the results of the synthesized 
model on empirical evaluation by experts showed that they accepted the model in very good level ( X = 
4.58, S.D. = 0.50). In conclusion, that can be used the synthesized conceptual framework properly. 
 
Keywords: competency-based learning, problem-based learning, case-based reasoning 
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1. บทนํา 
  

การศึกษานับเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาต้องสร้างให้บุคคลประสบ

ความสําเร็จ นโยบายการศึกษาแห่งชาติของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 คือ ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนให้ทุก

คนเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาสังคมของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ และความคิดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2558) เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต ท่ีมีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ตอ่การรับรอง

มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ            
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสถาบันการศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษา และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพอย่างเป็น

รูปธรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น 

ให้ผู้เรียนต้ังสมมติฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหา รวมถึงการค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือนําไปสู่

การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อนแต่อาจใช้ความรู้ท่ีผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา 
นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้คิดเป็นทําเป็นมีการตัดสินใจท่ีดี และสามารถเรียนรู้การทํางานเป็นทีม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนําทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิต การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเร่ิมจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิด 
และการสะท้อนกลับ ไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดอันจะนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ยังเป็นการตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือต้ังคําถามจากโจทย์ปัญหา 
ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วม นําไปสู่การค้นคว้าหา

คําตอบ หรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) 
 จากท่ีผู้วิจัยได้สอบถามอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์จํานวน 14 คน   
โดยใช้แบบสอบถาม จาก 11 สถาบันอุดมศึกษา ทําให้พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบวงจรของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และใช้เครื่องมือในการประกอบ ติดต้ัง และซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นวงจรและซ่อมบํารุง

ไมโครคอมพิวเตอร์จํานวน 304 คน โดยใช้แบบสอบถาม จาก 9 สถาบันอุดมศึกษา สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาสามารถใช้

เครื่องมือในการประกอบ ติดต้ัง และซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์อาการเสียของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ์     
ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

ดังนั้นจากปัญหาและความสําคัญท่ีกล่าวมา ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยนําการทดลองมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวงจรและ

ซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1/2562 เม่ือทําการศึกษา

เพ่ิมเติมแล้วพบว่าแนวทางในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี (Case Based Reasoning: CBR) 
เป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีนําประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีต มาเป็นแนวทางในการช่วย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 539



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 567 

แก้ปัญหาในอนาคต แต่วิธีการนี้มีข้อด้อยตรงท่ีว่าปัญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ถ้ามีความแตกต่างจากปัญหาเดิมอย่างสิ้นเชิง    
ระบบจะไม่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจใด ๆ เลย และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับวิธีดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมส่วนของ

ขั้นตอนค้นคืนกรณีเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นคืน (Retrieve) 2) นําไปใช้ (Reuse) 3) แก้ไขหรือปรับปรุง (Revise)       
และ 4) เก็บเป็นฐานกรณีสําหรับปัญหาใหม่ (Retain) วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการอ้างเหตุผลด้วยฐาน

กรณี (CBR) ให้มีความถูกต้องและแม่นยํามากย่ิงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

2.1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้าง

เหตุผลด้วยฐานกรณี  
2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีสังเคราะห์ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
       

3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1.1 การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
 การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการทําบางสิ่งได้เป็นอย่างดี 

ความสามารถในการทํางานหรือการประกอบอาชีพ ซ่ึงในการทํางานหรือการประกอบอาชีพนั้นต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ใน

ตัวบุคคล เพ่ือจะทําภารกิจของงานน้ัน ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการทํางานได้ เรียกว่า เป็นคนท่ีมีสมรรถนะในการทํางาน 
และในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดไม่สามารถทํางานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถในการ

ทํางานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดข้ึนใน ตัวบุคคล การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสําหรับการทํางานจึงเป็นสาระสําคัญของ

การจัดการเรียนการสอน (ธํารง บัวศรี, 2542) 
 4.1.2 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) 
 วัลลี สัตยาศัย (2547) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL คือวิธีการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นด้วยการใช้

ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธี การต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาใช้ใน

การแก้ปัญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน         
คือ วิธีการที่นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็น สําคัญในกรณีปัญหาท่ีเป็นจริงหรือกําหนดข้ึน เป็นตัวกระตุ้นให้

นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูลหาความรู้หรือทักษะต่าง ๆ แล้วนําความรู้ท่ีค้นหามาเล่าสู่กันฟังพร้อมท้ังร่วมกัน

อภิปรายร่วมกันเรียนรู้แล้วลงสรุปความรู้ใหม่ 
      4.1.3 การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี (Case-Based Reasoning) 

                  การให้เหตุผลด้วยฐานกรณี หมายถึง การนําความรู้เฉพาะทางจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงถูกสร้างเป็น

สถานการณ์ของปัญหาเรียกว่ากรณี (Cases) ปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนจะถูกแก้ไขโดยการค้นหากรณีก่อนหน้าท่ีมีความคล้ายคลึงกับ

กรณีปัจจุบัน และนําคําตอบของกรณีในอดีตท่ีคล้ายคลึงดังกล่าวมาแก้ไขปัญหา สิ่งท่ีสําคัญของ Case-Based Reasoning   
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คือ การเพ่ิมของกรณีและการเรียนรู้กรณีท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่ประสบการณ์ใหม่ถูกเก็บไว้ในฐานกรณีในแต่ละเวลาก็จะมีการแก้ไข

ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะนํามาใช้กับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (เสกสรรค์ ศิวิลัย และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 
2557) จากคํานิยามดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า Case-Based Reasoning หมายถึง การแก้ปัญหาใหม่โดยการนําการแก้ไข

ในอดีตท่ีมีความคล้ายคลึงกับกรณีใหม่ โดยการนําข้อมูลสารสนเทศและความรู้ท่ีได้จากสถานการณ์นั้น ๆ 
                   วงจรการทํางานของ Case-Based Reasoning หมายถึง แบบจําลองในระดับแนวความคิดของกระบวนการ

ทํางานของ Case-Based Reasoning การทํางานภายวงจรเริ่มต้นจากการระบุปัญหา หมายถึง การแปลงปัญหาให้อยู่ใน

รูปแบบของกรณี จากนั้นทําการค้นหากรณีจากฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีปัญหามากท่ีสุด ต่อจากนั้นจะ

นําเอาวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้จากกรณีท่ีค้นหาได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาใหม่ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุง

ภายในข้ันตอนนี้เป็นการประเมินวิธีการนําไปใช้ในการแก้ปัญหา ถ้าวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ประสบความสําเร็จจะทําการ

แก้ไขวิธีการให้เหมาะสมกับปัญหา จากน้ันจะทําการเก็บข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลความรู้ ถ้าข้อมูลนั้นมีประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ต่อไป

ในอนาคต โดยรูปท่ี 1 แสดงวงจรการทํางานของ Case-Based Reasoning ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
       1) การค้นคืนกรณี (Retrieve) เป็นการเลือกว่ากรณีใดในอดีตท่ีสามารถนาํมาแก้ปัญหาปัจจุบันได้ โดยพิจารณา

จากความคล้ายคลึงกันของกรณี การค้นคืนเป็นกระบวนการที่สําคัญท่ีสุดเพราะกรณีท่ีค้นได้ต้องมีความคล้ายคลึงกันของ

ลักษณะปัญหาและใช้เวลาท่ีรวดเร็วในการค้นคืน วิธีการที่นํามาใช้ในกระบวนการค้นหากรณีมีอยู่หลายวิธีแต่ในงานวิจัยนี้

เลือกใช้วิธีอัลกอริทึม K-Nearest Neighborhood ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมท่ีใช้ในการประเมินความคล้ายระหว่างปัญหา

ของกรณีใหม่กับกรณีเก่าท่ีอยู่ในฐานกรณี โดยมีพ้ืนฐานการทํางานอยู่บนความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของกรณีใหม่   
และกรณีเก่า ซ่ึงกรณีใดมีความแตกต่างของคุณลักษณะน้อยท่ีสุด ก็คือมีความเหมือนกันมากท่ีสุด กรณีดังกล่าวนั้นก็จะถูกรับ

เลือกนํามาใช้        
       2) การนํากรณีกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นการนํากรณีในอดีตท่ีเลือกไว้มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน 
กระบวนการน้ีเป็นขั้นตอนต่อเนื่องมาจากการค้นหากรณีหลังจากท่ีเลือกกรณีได้แล้วจะนําเอาวิธีแก้ปัญหาของกรณีดังกล่าวมา

ปรับใช้กับปัญหาในปัจจุบันประเด็นสําคัญในกระบวนการน้ีคือ การปรับเปล่ียนวิธีการแก้ปัญหาของกรณีท่ีถูกเลือกข้ึนมาให้มี

ความเหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันมากท่ีสุด โดยในงานวิจัยนี้ใช้การปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
ซ่ึงใช้ระบบฐานความรู้ด้วยกฎ มาช่วยในการปรับเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา 

      3) การแก้ไขปรับปรุง (Revise) เป็นการปรับวิธีแก้ปัญหาของกรณีเก่าให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน      
เป็นกระบวนการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่เร่ือย ๆ ถึงแม้ว่าหลังจากท่ีได้

นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบไปแล้ว แต่วิธีการแก้ปัญหานั้นอาจไม่ดีพอท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหาหรือประสบความ

ล้มเหลวในการแก้ปัญหา จึงต้องทําการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา โดยมีการทํางานอยู่ 2 ขั้นตอน
คือ การประเมินผลวิธีแก้ปัญหาและการแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
                  4) การนํากรณีใหม่ท่ีได้เก็บเข้าไปในฐานกรณี (Retain) เป็นกระบวนการทํางานขั้นสุดท้ายในการพัฒนาระบบ

การอ้างเหตุผลด้วยกรณี เป็นการนํากรณีท่ีผ่านการประเมินแล้วว่าประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหาเก็บลงสู่ฐานความรู้        
สิ่งท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้คือการเก็บกรณีลงสู่ฐานความรู้ให้ถูกต้องตามโครงสร้างท่ีได้ออกแบบไว้    
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
วิมาน ใจดี และจรัญ แสนราช (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจําลอง

การทํางานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจําลองการทํางานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมี

ระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ เพ่ือนําไปใช้เป็นรูปแบบสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ผลการประเมินรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์และด้าน
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การศึกษา จํานวน 12 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดให้การยอมรับรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้นน้ี สามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน 
วีณา คงพิษ และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK ผลการสังเคราะห์รูปแบบการ

เรียนการสอน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการช่วยเสริมศักยภาพ

ทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK (project-based learning via computer network with scaffolding of VARK 
learning style: PjBLS-VARK) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โมดูลผู้เรียน 2) โมดูลจําแนกรูปแบบตามการเรียนรู้

ของผู้เรียนแบบ VARK 3) การจัดกลุ่มผู้เรียน 4) โมดูลผู้สอน 5) โมดูลเนื้อหาแบบ VARK 6) โมดูลการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7) โมดูลเสริมศักยภาพทางการเรียน 8) สื่อสังคมออนไลน์ 9) โครงงาน และ 10) โมดูล
ประเมินผลแบบรูบริค ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีนําเสนอในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 สรุปได้ว่าสามารถนํารูปแบบ

ดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน PjBLS-VARK ต่อไป 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
      5.1.1 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ด้านการเรียนรู้ด้วยปัญหา

เป็นฐาน และการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
                 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ด้านการเรียนรู้แบบ

ปัญหาเป็นฐานและการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี จํานวน 10 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) เป็นผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 2) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 3) มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยการสังเคราะห์กรอบแนวคิด

การเรียนรู้ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 10 คน 
 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      5.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วย

ฐานกรณี 
                5.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามแผนการสอนสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
 

 5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
                 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
                 ระยะที่  1 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 

1) วิเคราะห์รายวิชาท่ีจะใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น           
เช่น กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นต้น 
       2) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา แผนการสอนฐานสมรรถนะ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ซอฟต์แวร์ Dreamweaver   
ฐานข้อมูลใช้ MySQL ช่วยในการติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อ แสดงผลบนเว็บเพจทําการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้

กับระบบเครือข่าย และทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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                        3) ร่างรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้นจากความเป็นไปได้ โดยนําข้อมูลจากการศึกษาบทความ เอกสาร        
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากข้ันตอนท่ี 1 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดไว้กว้าง ๆ ไว้ 4 ประเด็นได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้

ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 2. การวิเคราะห์ผู้ เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  3. การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี                
และ 4. การวัดและประเมินผล โดยมุ่งหวังการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                        4) นํารูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

     ระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีสังเคราะห์ขึ้น 
                      1) สร้างเครื่องมือสําหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐาน

สมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี (CPC Model) ประกอบด้วย 2 ฉบับคือ 1) เอกสาร
รายละเอียดของรูปแบบ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ แบบมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale) จํานวน 10 ข้อ เพ่ือสอบถามความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ 
2) นํารูปแบบการเรียนรู้ CPC Model ท่ีสังเคราะห์ขึ้นไปให้ประเมินความเหมาะสม จํานวน 10 คน     

โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
3) นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากกระบวนการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขจนได้

รูปแบบท่ีสมบูรณ์ 
4) เผยแพร่รูปแบบการเรียนรู้ CPC Model นําไปพัฒนาและทดลองการเรียนการสอนโดยใช้ตามแผนการ

สอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี รายวิชาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี  

   
                                    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้นําเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วย
ฐานกรณีที่สังเคราะห์ขึ้น ซ่ึงมี 6 โมดูล ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี (CPC Model) 

 

 6.1.1 โมดูลแผนการเรียนตามฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning Module) คือ 
แผนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นส่วนของการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ โดยผู้สอนทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวข้องกับหลาย

สมรรถนะวิชาชีพ โดยบูรณาการเข้าด้วยกัน   แล้วกําหนดเป็นรายการงาน (Job) ต่าง ๆ เพ่ือจัดทําเป็นแผนการสอนฐาน

สมรรถนะ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
  6.1.2 โมดูลผู้เรียน (Students Module) คือ ส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
CPC Model โดยระบบจะอธิบายรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน วิธีการใช้งาน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เครื่องมือ/บริการต่าง ๆ ของระบบ รวมถึงวิธีการใช้งานระบบการอ้างเหตุผลฐานกรณี จากนั้น
ผู้เรียนทําการลงทะเบียนเรียน เพ่ือเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
  6.1.3 โมดูลการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะแบบออนไลน์ (Competency-Based Online Learning 
Module) ในโมดูลนี้มี 2 โมดูลย่อย คือ 6.1.4 โมดูลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning Module) 
6.1.5 โมดูลการเรียนรู้แบบการอ้างเหตุผลแบบฐานกรณี (Case-based Reasoning Module) 

6.1.4 โมดูลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning Module) คือ เป็นส่วนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนวิธี 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเชื่อมโยงปัญหา 
(Connecting with the problem) 2) ขั้นจัดโครงสร้าง (Setting up the structure) 3) ขั้นเข้าพบปัญหา (Visiting the 
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problem) 4) ขั้นเข้าพบปัญหาอีกคร้ัง (Revisiting the problem) 5) ขั้นผลิตผลงาน (Producing     a product or 
performance) และ 6) ขั้นประเมินผลงานและแก้ปัญหา (Evaluating performance and the problem)  
  6.1.5 โมดูลการแก้ไขปัญหาแบบฐานกรณี (Case-based Reasoning Module) คือ การแปลงปัญหา

ในการประกอบและการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบกรณีศึกษา จากนั้นทําการค้นหากรณีจากฐานข้อมูล

ความรู้ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีปัญหามากท่ีสุด ต่อจากนั้นจะนําเอาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากกรณีท่ีค้นหาได้ไปประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ปัญหาใหม่ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงภายในข้ันตอนนี้เป็นการประเมินวิธีการนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ถ้าวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ประสบความสําเร็จจะทําการแก้ไขวิธีการให้เหมาะสมกับปัญหา จากนั้นจะทําการเก็บข้อมูลลงสู่

ฐานข้อมูลความรู้ ถ้าข้อมูลนั้นมีประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ต่อไปในอนาคต โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมท่ีใช้ในการประเมินความคล้ายระหว่างปัญหาของกรณีใหม่กับกรณีเก่าท่ีอยู่ในฐานกรณี โดยมี
พ้ืนฐานการทํางานอยู่บนความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของกรณีใหม่และกรณีเก่า ซ่ึงกรณีใดมีความแตกต่างของ

คุณลักษณะน้อยท่ีสุด ก็คือมีความเหมือนกันมากท่ีสุด กรณีดังกล่าวนั้นก็จะถูกรับเลือกนํามาใช้ 
 6.1.6 การประเมินผล (Evaluation Module) เป็นส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยเกณฑ์การ

ประเมินคะแนนรูบริคในภาพรวม (Holistic Rubric) และเกณฑ์การประเมินคะแนนรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
 

6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่สังเคราะห์ขึ้น 
 ผู้วิจัยได้นํารูปแบบการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้      
ด้านผู้เรียนด้านแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี และ
การนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม สามารถนําเสนอได้ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 

รายการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 
ผลการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
X  S.D. 

1. ภาพรวมของกรอบแนวคิดข้ันต้น 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมของ Competency-based Learning Plan Module 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของ Student Module 4.40 0.52 มาก 
4. ความเหมาะสมของ Problem-based learning Module 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของ Case-based learning Module 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของ Competency-Based Online Learning Module 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
7. ความเหมาะสมของ Evaluation Module  4.50 0.53 มาก 
8. ภาพรวมในความเหมาะสมของรูปแบบ CPC Model  4.40 0.52 มาก 
9. ความเหมาะสมในการนํารูปแบบการเรียนรู้ CPC Model ไปใช้จริง  4.40 0.52 มาก 
10. ภาพรวมของกรอบแนวคิดในส่วนของโมดูลท้ังหมด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าความเหมาะสมของผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในภาพรวมของโมดูล

ท้ังหมดผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีสังเคราะห์ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดด้วยวิธีการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 คน ได้ CPC Model ซ่ึงประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ 1) โมดูลแผนการเรียนตามฐานสมรรถนะ 2) โมดูลผู้เรียน         
3) โมดูลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 4) โมดูลการแก้ไขปัญหาแบบฐานกรณี  5) โมดูลการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะแบบออนไลน์ 
และ 6) โมดูลการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.2 ผลการประเมินรับรองกรอบแนวคิดท่ีสังเคราะห์ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญให้การ

ยอมรับรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) สามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ 
ท่ีสังเคราะห์ขึ้นไปใช้งานได้ 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการสนทนากลุ่มและการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การทํางานของโมดูลต่าง ๆ            
มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกัน ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง       
โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต โดยผู้สอนจัดเนื้อหา กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ CPC Model      
โดยกําหนดปัญหาในการประกอบและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบกรณีศึกษา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด      
การตัดสินใจ และการทํางานร่วมกัน ซ่ึงใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการกันทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงจาก

ประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังยังมีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาไป

ถึงระดับศักยภาพของตนเองได้ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วยโมดูลหลัก 6 โมดูล ได้แก่ 1) โมดูลแผนการเรียนตามฐาน

สมรรถนะ 2) โมดูลผู้เรียน 3) โมดูลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 4) โมดูลการแก้ไขปัญหาแบบฐานกรณี  5) โมดูลการเรียนรู้
บนฐานสมรรถนะแบบออนไลน์ 6) โมดูลการประเมินผลการเรียนรู้ และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ          
CPC Model ท่ีสังเคราะห์ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม มีฉันทามติให้การยอมรับรูปแบบ

การเรียนรู้ CPC Model ซ่ึงผู้วิจัยจะได้นําไปพัฒนาและทดลองใช้กับการเรียนการสอนจริงในรายวิชาวงจรและการซ่อมบํารุง

ไมโครคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

 

รูปแบบการเรียนรู้ CPC Model ท่ีสังเคราะห์ขึ้น ได้รับความกรุณาในการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดความ

ถูกต้องของกระบวนการสังเคราะห์รูปแบบ ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกรายวิชาวงจรและการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นรายวิชา

ทางด้านเทคโนโลยี เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีบนเว็บและปฏิบัติผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นของจริง ดังนั้นหากมีการนํา

รูปแบบการเรียนการสอน CPC Model ไปใช้ ควรพิจารณาถึงลักษณะผู้เรียน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และเน้ือหาของรายวิชานั้นด้วย 
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การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ท่ีมีระบบชว่ยเหลืออัตโนมัติเพื่อเสริมศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

The Synthesis of Learning Model for Competency-based using Project-based 
with Automatic Support System to Enhance the Potential Working 

 

พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล1*  ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง1  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ1 
 

1ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*Phongdanai.Jittavisuttikul@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีมี

ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้น   
โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ซ่ึงได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ 
เพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Competency-based using Project-based with Automatic Support System to 
Enhance the Potential Working: CPjBL) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) แผนการเรียนรู้สมรรถนะ 1.2) การเตรียมการ 
1.3) การศึกษาเนื้อหา1. 4) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 1.5) ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ และ 1.6) การประเมิน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ให้การยอมรับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68) สรุปได้ว่าสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
คําสําคัญ: ฐานสมรรถนะ  โครงงานเป็นฐาน  ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ 
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Abstract 
 

The objectives of the research were to: 1) synthesize of learning model for competency-based 
using project-based with automatic support system to enhance the potential working, and 2) evaluate 
appropriateness of synthesized model using focus group discussion from 10 experts, selected by purposive 
sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation. 

The results showed that: 1) learning model for competency-based using project-based with automatic 
support system to enhance the potential working (CPjBL) consisted of six parts: 1.1) competency learning 
plan, 1.2) preparation, 1.3) content study, 1.4) project-based learning, 1.5) automatic support system and 
1.6) an assessment, and 2) The experts admit the synthesized model that was appropriate at high level 
(mean = 4.46, S.D. = 0.68). It can be summarized that such learning model can be applied appropriately 
as the prototype in developing the learning model. 
 
Keywords: competency-based, project-based learning, automatic support system 
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1. บทนํา 
 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 22-30 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ท่ีมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐต้องจัดการศึกษาให้พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทาง

ปัญญาท่ีสําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560) ดังนั้นผู้สอนจําเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหรือความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีมี

ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ 
(Attributes) ท่ีรวมเรียกว่า สมรรถนะ (Competency) (McClelland, 1973) 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญวิธีหนึ่งท่ีมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต สร้างและพัฒนาออกมาเป็นโครงงาน 
ชิ้นงาน ผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และให้คําปรึกษา เพ่ือ

เสริมสร้างกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการทํางานร่วมกัน ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซ่ึงเป็นวิธีการ

เรียนรู้ท่ีใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงจากประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึน (มนต์ชัย 
เทียนทอง, 2556) โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานนั้นสามารถจัดได้หลากหลายขั้นตอนตามที่นักวิชาการศึกษาได้

เสนอแนวคิดไว้ โดยสามารถสรุปได้ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การเรียนรู้จากการสาธิตท่ีสอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีและวิธีการปฏิบัต ิ
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือสร้างชิ้นงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและการทํางานเป็น

ทีมท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ ซ่ึงในทุกข้ันตอนผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน กระตุ้น แนะนํา และให้คําปรึกษาโดย

ผู้สอนสามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น บทเรียนผ่านเว็บ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา หรือแชทบอท (Chatbot) ท่ีสามารถทําหน้าท่ีตอบข้อซักถามของผู้เรียน

และนําเสนอข้อมูลท่ีตรงต่อความตอ้งการเรียนรู้ของผู้เรียนแทนผู้สอน 
ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

แผนการสอนฐานสมรรถนะ โดยผู้เรียนจะดําเนินการเรียนรู้ตามข้ันตอนโครงงานเป็นฐานท่ีได้กําหนดไว้ ด้วยการทํางานเป็นทีม

และสร้างสรรค์ชิ้นงานข้ึนมา ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนจะมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเลือกศึกษาเนื้อหาท่ีต้องการทบทวนหรือเนื้อหา

ท่ีไม่เข้าใจ เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน โดยมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ Chatbot ช่วยตอบข้อซักถามต่าง ๆ แทน

ผู้สอน ซ่ึงเป็นการลดข้อจํากัดทางด้านเวลาและสถานท่ี และช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคนให้เกิด

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือกลับไปร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มดําเนินการปฏิบัติโครงงานให้สําเร็จ ซ่ึงการท่ีให้ผู้เรียนได้

สร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ในตนเองผ่านกระบวนการคิด และเกิดทักษะผ่านการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง (ทิศนา แขมณี, 2557) นั่นจะเป็นผลให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีดีขึ้น ทําให้การเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ และผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือ

เสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบ

ช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีสังเคราะห์ขึ้น 
 

3. สมมติฐานงานวิจัย  
 

3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีสังเคราะห์ขึ้น อยู่ในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ (Competency-based learning) หมายถึง การเรียนรู้หรือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ 
เป็นหลักสูตรท่ีไม่ได้มุ่งเร่ืองความรู้หรือเนื้อหาวิชาท่ีอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ 
ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและอนาคตของผู้เรียนในอนาคต (ธํารง บัวศรี, 2542) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) (อเนก เทียนบูชา, 
2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

พัฒนาการในทุกด้านตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีกําหนดไว้ (ดวงกมล โพธ์ินาค, 2559) 
4.1.2 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) หมายถึง การจัดกลุ่มผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตามความ

สนใจ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2551) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาออกมาเป็นชิ้นงาน ผลงาน โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา ยกตัวอย่าง สาธิตวิธีการปฏิบัติ และ
ให้คําปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด การตัดสินใจ การทํางานร่วมกัน และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

นําเสนอผลงาน ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการกัน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) ทําให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะ

นําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในท่ีสุด (สุชาติ วงศ์สุวรรณ, 2542) 
4.1.3 ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ (Automatic Support System) หมายถึง ระบบท่ีช่วยเหลือผู้เรียนเม่ือ

ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ โดยเป้าหมายของการช่วยเหลือคือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติสิ่งท่ีผู้เรียนไม่สามารถทําให้สําเร็จได้

ด้วยตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง (สาลินันท์ เทพประสาน, 2553) เป็นการเสริมศักยภาพทางการเรียนด้วยการ

ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา ดําเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีไม่สามารถทําได้ แต่จะทําได้เม่ือได้รับความ

ช่วยเหลือสนับสนุน หรือเม่ือผู้เรียนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสิ่งท่ียาก ผู้เรียนอาจต้องการความช่วยเหลือมาก และเม่ือผู้เรียนเร่ิม

จะทํางานได้สําเร็จการช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อย ๆ ลดลง (มนต์รวี ทองเสน่ห์, 2558) จนกระท่ังผู้เรียนสามารถรับผิดชอบ

หรือทํางานนั้นได้ด้วยตนเอง การช่วยเหลือก็จะยุติลง (Larkin, M.J., 2001) 
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
มนต์รวี ทองเสน่ห์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป็นฐานท่ีมีระบบเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ภายใต้ Moodle LMS (BPJBLC 
Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ BPJBLC Model ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ BPJBLC Model ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Online learning module 2) E-learning 
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module 3) Scaffolding system 4) Moodle LMS module 5) Evaluation module 6) Offline learning module 
และ 7) Instruction material package โดยผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ 
BPJBLC Model จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน สอดคล้องกันว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมและยอมรับได้ 

วีณา คงพิษ และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมีระบบช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK (PjBLS-VARK) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน PjBLS-VARK ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ

การเรียนการสอน PjBLS-VARK ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Student module 2) VARK Learning style 
module 3) Grouping 4) Teacher module 5) VARK Content module 6) Project-based online learning module 
7) Scaffolding of VARK learning module 8) Online social network 9) Project และ 10) Rubric evaluation โดย

ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน PjBLS-VARK จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 13 คน 
ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) 

 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
5.1.1 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีมี

ประสบการณ์การสอนไม่ต่ํากว่า 5 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัย

ของผู้วิจัย 
5.1.2 กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ด้านการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน และระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ จํานวน 10 คน ซ่ึงได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.2.1 กรอบแนวคิด คือ รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลือ

อัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.2.2. แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการ

เรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัตงิาน แบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale) พร้อมคําถามปลายเปิดในตอนท้าย 
 

5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 

5.3.1 ระยะท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ การเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน การประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินคุณภาพโครงงาน เกณฑ์การประเมินคะแนนรูบริค และทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวคิดในการพัฒนางานวิจัย 

5.3.2 ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL มีขั้นตอนดังน้ี 
1) ร่างกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้นจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ร่างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีได้จากกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้น แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5.3.3 ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ดังน้ี 
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1) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL 
ประกอบด้วย 2 ฉบับคือ เอกสารรายละเอียดการศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิด และแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ท่ีสังเคราะห์ขึ้น  
2) นํารูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม จํานวน 10 คน 

โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
3) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4) พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากกระบวนการสนทนากลุ่มเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ

เรียนรู้ CPjBL ให้สมบูรณ์ 
 

6. ผลการวิจัย 
 

ผลจากการสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลือ

อัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
6.1 ตอนท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้น ซ่ึงผู้วิจัยได้ร่างกรอบแนวคิดข้ันต้นจากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี 

และแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้น 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขั้นต้นประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1) แผนการสอนฐานสมรรถนะ 
(Competency Plan) 2) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) 3) ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ 
(Automatic Support System) 4) รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

เพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน (CPjBL) 5) ผลการฝึกปฏิบัติ และ 6) คุณภาพของโครงงาน 
 

6.2 ตอนท่ี 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลือ

อัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากร่างกรอบแนวคิดข้ันต้น ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL 

จากภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แผนการสอนฐาน
สมรรถนะ 2) การเตรียมการ 3) การศึกษาเนื้อหา 4) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 5) ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ และ  
6) การประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

6.2.1 แผนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นส่วนของการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ โดยผู้สอนทําการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ  
ซ่ึงอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายสมรรถนะวิชาชีพ โดยบูรณาการเข้าด้วยกัน แล้วกําหนดเป็นรายการงาน (Job) ต่าง ๆ เพ่ือจัดทํา

เป็นแผนการสอนฐานสมรรถนะ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนฐานสมรรถนะ ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 รูปแบบของแผนการสอนฐานสมรรถนะ 

6.2.2 การเตรียมการ เป็นส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามรูปแบบ CPjBL โดยระบบจะอธิบาย

รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ ขั้นตอนการเรียนรู้ตามเทคนิคโครงงานเป็นฐาน วิธีการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

554 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

582 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

เครื่องมือ/บริการต่าง ๆ ของระบบ รวมถึงวิธีการใช้งานระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ (Messenger Bot API) จากนั้นผู้เรียนทําการ

ลงทะเบียนเรียน เพ่ือเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
6.2.3 การศึกษาเนื้อหา เป็นส่วนของการศึกษาเนื้อหาตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1) Online เป็นส่วนท่ีนําเสนอเนื้อหาตามแผนการสอนฐานสมรรถนะท้ังความรู้ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติ 
ซ่ึงในส่วนของทักษะปฏิบัติจะนําเสนอด้วยวิดีโอสาธิต 

2) Offline เป็นส่วนของการฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ โดยจะมีการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการประเมินลําดับข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพผลงานท้ังท่ีวัดได้และวัดไม่ได้ และเจตคติ (กิจนิสัยฯ) ในการทํางาน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยส่วนของการศึกษาเนื้อหาน้ีสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจะต้องทําการศึกษาเนื้อหาตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ

ให้ครบทุกหน่วย และส่งงานฝึกปฏิบัติจนครบทุกงานก่อน จึงจะสามารถไปยังข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานได้ 
6.2.4 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นส่วนของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยระบบจะทําการ

สร้างกลุ่มผู้เรียนแบบคละสมรรถนะตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียนของ

ผู้เรียน ซ่ึงระบบจะกําหนดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท้ัง 6 ขั้นตอน โดยมี

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังน้ี 
1) เสนอหัวข้อโครงงาน กลุ่มผู้เรียนจะต้องเสนอหัวข้อโครงงานท่ีจะจัดทํา โดยครูผู้สอนจะกําหนดประเด็น

หัวข้อโครงงาน และเกณฑ์ในการประเมินผล รวมถึงแสดงตัวอย่างของโครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการเสนอหัวข้อ

โครงงาน 
2) ศึกษาข้อมูลและเอกสาร กลุ่มผู้เรียนจะต้องทําการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและจําเป็นในการจัดทํา

โครงงานตามประเด็นหัวข้อโครงงานท่ีได้ร่วมกันกําหนดข้ึน 
3) จัดทําเค้าโครงของโครงงาน กลุ่มผู้เรียนจะต้องทําการวางแผนและออกแบบเค้าโครงร่างของโครงงานท่ี

จะจัดทําจากข้อมูลท่ีได้ทําการศึกษา ค้นคว้าในข้ันตอนท่ีผ่านมา โดยกรอกรายละเอียดเค้าโครงของโครงงานเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้

ผู้สอนพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ หรือเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะต้องทําการ

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในแต่ละระยะ เพ่ือท่ีผู้สอนจะได้ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงงาน โดยถ้ากลุ่ม
ผู้เรียนต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหัวข้อโครงงานสามารถทําได้ในข้ันตอนนี้ 

4) ดําเนินการทําโครงงาน กลุ่มผู้เรียนร่วมกันจัดทําโครงงานตามท่ีได้ออกแบบเอาไว้ในข้ันตอนท่ีผ่านมา 
โดยจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ตามระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

5) นําเสนอโครงงาน กลุ่มผู้เรียนร่วมกันรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงงาน ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่าง ๆ เช่น บทนํา เอกสารท่ีเก่ียวข้อง วิธีการดําเนินงาน ผลท่ีได้รับ สรุปและอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงงาน และจัดทําวิดีโอนําเสนอโครงงาน พร้อมกับแนบไฟล์ผลงานเข้าสู่ระบบ 

6) ประเมินผลโครงงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอน และกลุ่มผู้เรียนประเมินผลโครงงานผ่านระบบการเรียนรู้

ออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน 
6.2.5 ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ เป็นส่วนของระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ โดยนํา Messenger Bot API มาประยุกต์ใช้

ทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบข้อซักถามของผู้เรียน นําเสนอเนื้อหาความรู้ท่ีจําเป็น เช่น เนื้อหาทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้อง วิดีโอสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 รูปแบบการทํางานของ Messenger Bot API 
 

6.2.6 การประเมินผล เป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1) ผลการฝึกปฏิบัติงาน โดยประเมินจากใบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ระหว่างเรียน เพ่ือนําไปใช้ในการแบ่งกลุ่มเพ่ือทําโครงงาน 
2) คุณภาพโครงงาน ซ่ึงประเมินด้วยแบบประเมินคุณภาพโครงงาน ท่ีพิจารณาด้วยเกณฑ์คะแนนรูบริคใน

ภาพรวม (Holistic Rubric) และเกณฑ์คะแนนรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) โดยทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 

6.3 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL จากกระบวนการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 คน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL 
รายการคําถาม ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ภาพรวมของกรอบแนวคิดข้ันต้น 4.20 0.63 มาก 
2. องค์ประกอบแผนการสอนฐานสมรรถนะ 4.40 0.67 มาก 
3. องค์ประกอบการเตรียมการ 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
4. องค์ประกอบการศึกษาเนื้อหา 4.67 0.66 มากท่ีสุด 
5. องค์ประกอบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4.46 0.67 มาก 
6. องค์ประกอบระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ 4.00 0.67 มาก 
7. องค์ประกอบการประเมินผล 4.50 0.68 มาก 
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL 4.45 0.69 มาก 

ภาพรวม 4.46 0.68 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ประกอบด้วยประเด็นรายการ

คําถามจํานวน 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาพรวมของกรอบแนวคิดขั้นต้น 2) องค์ประกอบแผนการสอนฐานสมรรถนะ  
3) องค์ประกอบการเตรียมการ 4) องค์ประกอบการศึกษาเนื้อหา 5) องค์ประกอบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
6) องค์ประกอบระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ 7) องค์ประกอบการประเมินผล และ 8) ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ 
CPjBL โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ CPjBL มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.46, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) โดยองค์ประกอบการศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบการเตรียมการมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.69) ตามลําดับ 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ท่ีสังเคราะห์ขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แผนการสอนฐานสมรรถนะ 2) การเตรียมการ 3) การศึกษา

เนื้อหา 4) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 5) ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ และ 6) การประเมินผล ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับ

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) 
สรุปได้ว่าสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถนําไปใช้

เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากมีกระบวนการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สภาพการเรียนการสอนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แล้ว
รวบรวมข้อมูลท่ีได้ไปร่างกรอบแนวคิดข้ันต้น และพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

รูปแบบการเรียนรู้ และพิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด และมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากย่ิงข้ึนตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน จากการสนทนากลุ่ม โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ CPjBL นี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิานจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท้ัง 6 ขั้นตอน ท่ีเน้นให้ผู้เรียนนําความรู้จากการฝึกปฏิบัติ

จริงมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานกลุ่ม ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยรูปแบบ

การเรียนรู้ CPjBL มีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแทนผู้สอน ท้ังในส่วนของการเรียนรู้เนื้อหาและ

การทําโครงงานกลุ่ม เช่น การตอบข้อซักถาม การนําเสนอเน้ือหาท่ีจําเป็น การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เป็นต้น  
ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสังเคราะห์ขึ้นได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เกิด

ความถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหากมีการนํารูปแบบการเรียนรู้ CPjBL ไปประยุกต์ใช้ ควรพิจารณาถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตามบริบท เช่น 
ลักษณะรายวิชา ลักษณะผู้เรียน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 
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ปัจจัยส่วนบคุคลและปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤตกิรรมการปฏบิัติงานเพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้านโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วม   

ตามสภาพจริง ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

The Study of the Relationship Interpersonal Factors with Preventive Behavior 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Participation Development among Village 

Health Volunteers Kamoun Subdistrict, Ratchaburi Province 
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บทคัดย่อ  
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน

โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 75 คน ได้มาจากคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบใช้ความน่าจะเป็น แบบการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอายุการทํางานในระดับน้อยมาก
อย่างไม่มีนัยสําคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติมี
ความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอายุการทํางานในระดับน้อยมากอย่างไม่มีนัยสําคัญ ด้านการมี
ส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการศกึษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่การศึกษาท่ีสูงจะทําให้การมีส่วนร่วมน้อยลง  

 
คําสําคัญ: โรคไข้เลือดออก  พฤติกรรมการป้องกันโรค  อาสาสมัครสาธารณสุข  การทํางานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง 
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Abstract 

 
This study aims to 1) Investigate the relationship of interpersonal factors and preventive behaviors 

of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) occurrences among Village Health Volunteers of Kamoun subdistrict, 
Ratchaburi province 2 Identify the correlation factors of collaborative activities and participation for 
preventive behaviors among Dengue Hemorrhagic Fever development among the Village Health Volunteers. 
Quantitative Research was employed as correlative study which included key informant interviews, group 
discussions, questionnaires and observations were carried out. The sample of 75 Village Health Volunteers 
was selected through the use of systematic sampling technique. The results of the study emphasized          
1) Preventive behaviors for Dengue Hemorrhagic Fever were not significantly related to age, occupation, 
status, income, education and working age in low level. The attitude was not significantly related to age, 
occupation, income, and education and working age in very low level. Participation was related to education 
significantly values (p<0.05) but health volunteer are higher education, they will be decreased participation. 
 
Keywords: dengue hemorrhagic fever, preventive behavior, village health volunteers, participatory 
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1. บทนํา  
 

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากมีการเพ่ิมจํานวนผู้ป่วยสูงข้ึนตลอดเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา 
สําหรับทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ มีการเพ่ิมของผู้ป่วยเกือบทุกประเทศ พบระบาด คร้ังแรกท่ีประเทศ

ฟิลิปปินส์ เม่ือ พ.ศ. 2497 และต่อมาระบาดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 อัตราป่วยตาย ร้อยละ 14  ในระยะ 5 ปี 
ต่อจากนั้นก็มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี ส่วนใหญ่รายงานจากกรุงเทพฯ การระบาดเป็นแบบปีหนึ่งสูงและปีถัดมา        
ลดตํ่าลง ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวางท่ัวประเทศ และรูปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออกก็ได้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นแบบปีเว้นปี มาเป็นแบบสูง 2 ปีแล้วลดตํ่าลง หรือลดตํ่าลง 2 ปีแล้วเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนใหญ่พบใน

กลุ่มอายุ 10 - 25 ปี (สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
จากรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พ.ศ.2561 ท่ีได้รับจากเครือข่ายระดับตําบล อําเภอและประเทศ เพ่ือทราบ

ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตและปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาระบาดวิทยาของโรค

ไข้เลือดออกในประเทศไทย พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรค สะสมรวม 35,754 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 54.31 ต่อประชากรแสนคน จํานวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.38 ( 1.43 เท่า) เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ณ 
ช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยาของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ณ 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561) 

จากข้อมูลการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับประเทศ ผู้ป่วย (ราย) ตั้งแต่ปี 2556 - 2561 พบว่า       
มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 96,220, 18,293, 46,461, 25,037,  24,259 และ 35,754 โดยมีอัตราป่วย 150.17, 
28.16, 71.34, 38.27, 37.08 และ 54.31 ต่อแสนประชากร และปี  พ .ศ .2561 จังหวัดราชบุรี มีรายงานผู้ป่วย             
ไข้เลือดออกสะสม (รง.506) จํานวน 664 ราย อัตราป่วย 76.42 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค 
506 สํานักระบาดวิทยา ของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561) อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ         
9 ของประเทศ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เม่ือจําแนกเป็นรายอําเภอ พบว่า อําเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับคือ อําเภอบ้านคา 
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 39.87 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอบางแพ มีผู้ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 35.77 ต่อแสนประชากร และอําเภอสวนผึ้ง มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 18 ราย คิดเป็น

อัตราป่วย 34.58 ต่อแสนประชากร อําเภอท่ีมีผู้ป่วยสะสมสูงกว่าค่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอจอมบึง 
อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบางแพ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561) 

พ้ืนท่ีตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่าได้รับรายงานผู้ป่วยรายหมู่บ้านจําแนกรายสัปดาห์ระบาด

วิทยา (วันท่ี 21 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2561) หมู่บ้านท่ีต้องเร่งรัดดําเนินการอย่างเข้มข้น (มีผู้ป่วยต้ังแต่ 2 รายข้ึนไป ใน       
4 สัปดาห์) พบว่า ในอําเภอจอมบึง ตําบลแก้มอ้น หมู่ 3 และ 10 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 2 และ 3 รายตามลําดับ   
(กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากการทบทวนวรรณกรรม ชาติ ศรีสุข และวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ (2556) ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน ก่อนและหลังได้รับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง  โรคไข้เลือดออก, ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, การปฏิบัติในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สูงกว่าก่อนได้รับกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ผ่องศรี พูลทรัพย์ 
และคณะ (2558) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
โดยการส่งเสริมการทํางานแบบมีสว่นร่วมตามสภาพจริงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี และพบว่า หลังการศึกษา อสม.  มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงรับรู้ความรุนแรงรับรู้ประโยชน์และมีพฤติกรรม การป้องกัน
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ไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง การรับรู้โอกาสเสี่ยงรับรู้  ความรุนแรงและรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน

ไข้เลือดออก และกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม. ได้แก่ จัดอบรมฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง สื่อ
ช่วยสอนวิธีต่าง ๆ และการสร้างความตระหนักของครอบครัวว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าท่ีของทุกคน ปัจจัยสําคัญ

ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมของ อสม.ในการส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวกต่อ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก การทํางานท่ีสอดคล้องกันของทีมสุขภาพ และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริงจาก

สภาพปัญหาอุปสรรคดังท่ีกล่าวข้างต้น จึงทําให้เกิดการศึกษาครั้งนี้ ในพ้ืนท่ีตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือ

เกิดการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ให้มีความต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้านในการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และเกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
ในพ้ืนท่ีตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดย

การทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ในพ้ืนท่ี ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบ มีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออก โดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย   
 

            ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
  
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1.1 เพศ  
   1.2 อายุ  
   1.3 สถานภาพสมรส 
   1.4 ระดับการศึกษา 
   1.5 ระดับรายได้  
   1.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2.ปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
   2.1 ด้านทัศนคติ 
   2.2 ด้านการมีส่วนร่วม 
   

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน โดยการทํางานอย่างมีส่วน

ร่วมตามสภาพจริง ตําบลแก้มอ้น  
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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4. สมมติฐานในการวิจัย 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่าง     
มีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ถ้าให้       H0  = สมมติฐานศูนย์ 
  H0 :    =  0   ( ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน ) 
  HA :    >  0 ( ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกัน ) 
สมมติฐานทางสถิติ จึงเขียนได้ว่า 

H0 :    =  0    
   HA :    > 0  
 

4.2. ปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ถ้าให้       H0  = สมมติฐานศูนย์ 
  H0 :    =  0   ( ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน ) 
  HA :    >  0 ( ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกัน ) 
สมมติฐานทางสถิติ จึงเขียนได้ว่า 

H0 :    =  0    
   HA :    > 0  

 
5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Study)  

 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบใช้ความน่าจะเป็นแบบการ

สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) กําหนดโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ในการศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคนท่ีอยู่ในการดูแลของ รพ.สต.แก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จาก จํานวน 202 คน วิธี

คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ n = N/1+N(e2) คํานวณ  202 / 1+202(0.052) = 135 คน จะได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 135 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลแก้มอ้น 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลจริงได้ จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ  56  
 

5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบประเมินปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย

การทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

(อสม.) โดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีแบบ

แผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 2 ปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย แรงจูงใจในการยอมรับนับถือ แรงจูงใจในความสําเร็จของการทํางาน,ทัศนคติ ความสัมพันธ์ในการทํางาน และ
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ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก เคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.86 และหาค่าความเท่ียง

(Reliability) ใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค โดยนําไปทดสอบกับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มท่ีทําการศึกษาจํานวน 30 คน 
มีค่าความเชื่อม่ัน 0.93 

 

 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ โดยศึกษาข้อมูล

สภาพปัญหา โดยการสํารวจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม. โดยใช้แบบประเมิน สรุปผลการสํารวจพฤติกรรม

การป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม. นําผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม อสม. มาเป็นข้อมูลในการ

ประชุมวิเคราะห์และทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

ในพ้ืนท่ีตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  

5.4 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ได้มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ของการทําวิจัย ผู้ร่วมวิจัยมีสิทธิในการไม่เข้าร่วมวิจัย หรือขอถอนตัวออกจากงานวิจัยได้ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ พร้อมท้ังให้ความม่ันใจว่าข้อมูลท่ีได้จะเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายงานผลการวิจัย

เป็นภาพรวม 

 

 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล นําแบบประเมินปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรม   
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) โดยการทํางานแบบมีส่วนร่วม

ตามสภาพจริง  ตําบลแก้มอ้น  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เข้ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) และ ใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลท่ัวไป และใช้สถิติเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Study) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการ

ทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเสนอผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 2 คือ ข้อมูลปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของ 
อสม. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 
6. ผลการวิจัย 

 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 63 คน (ร้อยละ 84) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 15 คน (ร้อยละ 
20) สภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสถานะหม้าย เป็นจํานวน 21 คน (ร้อยละ 28) รายได้ต่อเดือนของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ เพียงพอ เป็นจํานวน 38 คน (ร้อยละ 16) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ประถมศึกษา จํานวน 40 คน (ร้อยละ 53.3) และอายุการทํางานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6-10 ปี จํานวน 31 คน 
(ร้อยละ 41.1) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

75 
12 
63 

100 
16 
84 

อายุ  
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61-70 ปี 
ไม่ได้ใส่อายุ 

75 
4 
21 
14 
15 
8 
13 

100 
5.3 
28 

18.7 
20 

10.7 
17.3 

รายได้ต่อเดือน 
เพียงพอ 
ไม่เพียงพอ 

75 
38 
37 

100 
16 
84 

ระดับการศึกษา  
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
อนุปริญญา/ปวส 
ปริญญา 

75 
1 
40 
14 
15 
2 
3 

100 
1.3 
53.3 
18.7 
20 
2.7 
4 

สถานภาพสมรส 
โสด 
หม้าย 
หย่า 
แยก 
สมรส 

75 
11 
21 
11 
13 
19 

100 
14.7 
28 

14.7 
17.3 
25.3 

อายุการทํางาน 
0-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
มากกว่า 15 ปี 

75 
15 
31 
11 
18 

100 
20 

41.3 
14.7 
24 

 

6.2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม           
การปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอายุการทํางานในระดับน้อย

มากอย่างไม่มีนัยสําคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติ   
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มีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอายุการทํางานในระดับน้อยมากอย่างไม่มีนัยสําคัญ          
ด้านการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การศึกษาที่สูงจะทําให้การมีส่วนร่วม

น้อยลง  
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ปัจจัยส่วนบุคคล SD r sig 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
อายุ 2.54027 0.209 0.72 
อาชีพ 1.10397 -0.053 0.621 

สถานภาพ 1.25734 -0.135 0.248 
รายได้ 0.49320 -0.105 0.370 

การศึกษา 0.90544 -0.034 0.773 
ปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม  ด้านทัศนคติ 

อายุ 2.54027 0.41 0.728 
อาชีพ 1.10397 -0.004 0.973 

สถานภาพ 1.25734 -0.018 0.881 
รายได้ 0.49320 -0.124 0.291 

การศึกษา 0.90544 0.15 0.897 
อายุการทํางาน 0.99422 - 0.21 0.861 

อายุ 2.54027 0.41 0.728 
ปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม  ด้านการมีส่วนร่วม 

อายุ 2.54027 0.203 0.080 
อาชีพ 1.10397 -0.083 0.479 

สถานภาพ 1.25734 -0.136 0.245 
รายได้ 0.49320 0.069 0.557 

การศึกษา 0.90544 -0.231 0.046 
อายุการทํางาน 0.99422 - 0.038 0.749 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปผลได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออก โดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านพบว่า พฤติกรรมมี

ความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอายุการทํางานในระดับน้อยมากอย่างไม่มีนัยสําคัญ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทํางาน

อย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านพบว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการศึกษา

อย่างมีนัยสําคัญการศึกษาท่ีสูงจะทําให้การมีส่วนร่วมน้อยลง  
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จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยการมีส่วน

ร่วมจากบุคลากรทุกคนและการสนับสนุนจากองค์กร บุคคลที่มีอายุมากนั้นย่อมมีวุฒิภาวะในการติดต่อประสานงาน และการ
ดําเนินงานท่ีแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์หรืออายุน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผล การศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว พบว่าอายุมี

ความสัมพันธ์ ระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานสาธารณสุข อย่างไรก็ตามผลการศึกษาหลายเร่ืองได้ระบุว่า ปัจจัยสนับสนุนท่ีให้มี

ส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือ องค์การ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และการจัดการ จึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน การขับเคลื่อนงานจะขาดบุคลากรในการทํางานไม่ได้ อีกท้ังการวางแผนการ

ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานด้วยการจัดการท่ีมีคุณภาพภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกคนย่อมทําให้การดําเนินการประสบความสําเร็จได้อย่างดี  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจะต้องคํานึงถึง (1) การให้ข้อมูล

ข่าวสาร (Inform) (2) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) (3) การเกี่ยวข้อง (Involve) (4) ความร่วมมือ (Collaboration) 
และ (5) การ เสริมอํานาจแก่ประชาชน (Empower) ย่อมจะทําให้ผลการทํางานแบบมีส่วนร่วมประสบความสําเร็จในท่ีสุด  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษาและใช้ทุนและศักยภาพในชุมชนช่วยทําให้พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง  
8.2 ควรดําเนินการวิจัยโดยเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และออกแบบการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยนําปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออกโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง 
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ปัจจัยการรบัรู้ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารออกกําลังกายของบุคลากรและนกัศึกษา  
ณ ศูนย์สขุภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

The Factors of Perceived the Decision-making Process of Using among Staff 
and Student at the Fitness Center of Nakhon Pathom Rajabhat University 
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1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*594991031@webmail.npru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเชิงพรรณาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้ประโยชน์ในการออกกําลังกาย การตัดสินใจ

ใช้บริการออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายกับการตัดสินใจใช้บริการออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา  
ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมท่ีเข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง จํานวน 123 คน 
โดยใช้วิธีแบบสุ่ม (Simple random sampling) ผลการศึกษา การรับรู้ประโยชน์การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา
ท่ีมาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าการออกกําลังกายท่ีถูกต้องนั้น
ออกเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็เพียงพอแล้ว ( X  = 4.53) และ (S.D. = .94) การตัดสินใช้บริการบริการมากท่ีสุดคือ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ จํานวน 119 คน (ร้อยละ 96.7) และสถานท่ีและอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ 
ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (Sig 0.001) 
 
คําสําคัญ: การรับรู้ประโยชน์  ออกกําลังกาย  ศูนย์สุขภาพ 
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Abstract 
 
This descriptive research study focuses on the 1) understanding the decision-making process of 

using the fitness services through the search for factors that affect the fitness regimen. 2) Evaluate the 
benefits perceive obstacles in using the Fitness Center of Nakhon Pathom Rajabhat University. This research 
was conducted Simple random sampling among 123 people composed of personnel and students of 
Nakhon Pathom Rajabaht University who had frequent visits at the Heath Center of Nakhon Pathom 
Rajabhat University for at least 3 times a week. Results showed that the respondents were mostly male, 
with the age range of 18-25 years old and renders between 45 - 60 minutes for exercise period. First, the 
correct exercise regimen of the personnel and students of Nakhon Pathom Rajabhat University with the 
decision to utilized the fitness center was only partial which scored ( X = 4.53) and (S.D. = .94). Most of 
the services were free of charge 119 people (96.7%). The location and equipment affected the decision 
to use the service. Exercise in Nakhon Pathom Rajabhat University shows there were significant differences. 
 
Keyword: exercise, perceived benefits, fitness center 
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1. บทนํา  
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
จากสถิติฟิตเนสไทยมีโอกาสขยายได้อีกมากจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้บริการฟิตเนสมากขึ้น โดยจาก

แบบสํารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกาลังกาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
2 ในปี 2007 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2011 โดยเทรนด์ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนต่อไปอีก จากกระแสนิยมการเล่นฟิตเนสท่ี

เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับแบบสอบถามของอีไอซีพบว่ากลุ่ม Gen Y (อายุ 15-35 ปี) ระบุว่าใช้บริการ

ฟิตเนสอยู่ท่ีร้อยละ 17 อย่างไรก็ตามตลาดฟิตเนสมีศักยภาพในการ ขยายตวั อีกมาก โดยจากรายงานของ International 
Health Racquet & Sportsclub Association สัดส่วนของประชากรไทยท่ีใช้บริการฟิตเนสมีเพียงร้อยละ 0.6 ของประชากร

ซ่ึงถือว่าต่ามากเมื่อเทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ยของ ชาติในทวีปเอเชียซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 8 (กวีพล พันธุ์เพ็ง ,2558) 
จากการสํารวจและสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชัฏ

นครปฐมพบว่า จากสถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าใช้บริการรวมท้ังสิ้นจํานวน  20,242 คร้ัง โดยเป็นบุคคลภายในจํานวน 17,761  ครั้งและ
ภายนอก 2,481 ครั้ง แต่จํานวนผู้เข้าใช้บริการของบุคลภายในเพ่ิมข้ึนต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็น 355 ครั้ง 760 คร้ัง 
1,451 คร้ัง 1,981 ครั้ง 583 คร้ัง 1,027 คร้ัง 1,829 ครั้ง 1,648 ครั้ง 1,875 ครั้ง (ตามลําดับ) ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่รับรู้

ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจออกกําลังกายโดยตรง การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสข้ึนอยู่กับพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคล  รวมท้ังค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิตท่ีเป็นอยู่ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม จากการสังเกตพบว่าการท่ีบุคลากรและนักศึกษามาใช้บริการท่ีศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมเนื่องจากอยากมีร่างกายแข็งแรง (ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561)   
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการตัดสินใจในการใช้บริการผ่านการค้นหาปัจจัยท่ีมีต่อ การรับรู้

ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคในการไปใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกาลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ของบุคลากรและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยส่วน บุคคล การรับรู้ประโยชน์ของ

การออกกําลังกาย การรับรู้อุปสรรคของการออกกําลังกายกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์       
1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายกับการตัดสินใจใช้บริการออก

กําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์

สุขภาพออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
                   ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

- เพศ  

- อายุ 

 การตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุ ขภาพออกกําลั งกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจมาใช้บริการ 
1. เป็นศูนย์สุขภาพออกกําลังกายท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการ 
2. เป็นศูนย์สุขภาพออกกําลังกายท่ีมีผู้ให้คําแนะนําในการ

ออกกําลังกาย 
3. เป็นศูนย์สุขภาพออกกําลังกายที่มีอุปกรณ์ในการออก

กําลังกายได้เพียงพอต่อการใช้บริการ 
4. เป็นศูนย์สุขภาพออกกําลังกายท่ีไม่มีการจํากัดเวลาในการ

ออกกําลังกาย 
5. เป็นศูนย์สุขภาพออกกําลังกายท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ซ่ึงสะดวกต่อการมาใช้บริการมากท่ีสุด 
6. มีคนรู้จักชักจูงให้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

การรับรู้ประโยชน์ในการ
ออกกําลังกาย 
-ความรู้ในการออกกําลังกาย 
-ผลดีต่อการออกกําลังกาย 
-ผลเสียต่อการไม่ออกกําลัง

กาย 
 

 

สถานท่ีและอุปกรณ์  

 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 

2.1 แบบจําลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model)  แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED 
เป็นแบบจําลองท่ีใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption) กลุ่มนี้มีแนวคิดว่าสาเหตุ

การเกิดพฤติกรรม หรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายนอกบุคคล ได้แก่ ระบบการเมือง การเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม องค์ประกอบด้านประชากรและลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตามทฤษฎีการสนับสนุนทาง

สังคมที่ว่า แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถสนับสนุนชักจูงหรือเอ้ืออํานวยให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
(รุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว, 2548) 

 

2.2 กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดข้ันตอนของการตัดสินใจต้ังแต่

ขั้นตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีลําดับข้ันของกระบวนการ ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล

และมีกฎเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ 
 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ออกกําลังกายในฟิตเนสคลับ และลานกีฬา ในจังหวัดมหาสารคาม มีแรงจูงใจ 

ในการออกกําลังกายโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจในการออกกําลังกาย เป็น รายด้านท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ และด้านสังคม อยู่ในระดับมาก (ชาติเก่ง ทองเกลียว, ศิริศักด์ิ จันฤาไชย และ วิโรจน์ มุทุกันต์, 2555 : 144) แต่บาง

งานระบุว่า เพศแตกต่างกัน มีความรู้เก่ียวกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ.05  โดยเพศ
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ชายมีความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าเพศหญิง  ส่วนด้านเจตคติต่อการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและ

ด้านการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน (ฌัชสกร คงชีวสกุล, สุนทรา กล้าณรงค์ และ จุฑารัตน์ 
สถิรปัญญา. (2557: 59) 
 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย    

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์

ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้วิจัยได้
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 ประชากรท่ีใช้การวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่เข้าใช้บริการศูนย์

สุขภาพออกกําลังกายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 180 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เข้าใช้บริการ

ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จํานวน 123 คน การคํานวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้วิธีแบบสุ่ม (Simple random sampling) คํานวณกลุ่ม

ตัวอย่างโดยแบบเปิดตาราง Krejcie and Morgan 
3.1.3 วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีแบบสุ่ม (Simple random sampling) คือ เลือกเฉพาะบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 

3.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล   
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การ
รับรู้ประโยชน์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของบุคลากรและนักศึกษามหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  
3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้

ประโยชน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของบุคลากรและนักศึกษา

มหามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3.3.2 นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวลผล เพ่ือกําหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้และโครงสร้างของแบบสอบถาม 

และขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม นําข้อมูลท่ีได้จาก

การรวบรวมนั้นมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบได้แก่ เพศ 

อายุ ระยะเวลาท่ีออกกําลังกาย ประเภทการออกกําลังกายท่ีใช้บริการ เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ในการออกกําลังกายต่อการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลัง

กายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการกําหนดน้ําหนักคะแนนของข้อคําถามแบบ

หน้าต่างส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  
ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในการออกกําลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ข้อ 

แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบหลายคําตอบให้เลือกตอบ 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังของบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 10 ข้อเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ใช่ หรือไม่ใช่ 
ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานที่เเละอุปกรณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 10 ข้อเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ใช่ หรือไม่ใช่    
 

3.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
การหาความตรงด้านเนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์ในการออก

กําลังกายต่อการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําวิจัย ด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ และด้านการพยาบาล คํานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาซ่ึงได้เท่ากับ 0.78 หลังจากนั้นผู้ศึกษานําเครื่องมือ

มาปรับปรุงแก้ไขตามขอเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนําไปหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามและนําไปใช้จริง 
             การหาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ผู้ศึกษานําแบบสอบถามท่ีผ่านการหา ความตรงตามเนื้อหา

เรียบร้อยแล้วไปทดสอบหาความเชื่อม่ันกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีมาใช้บริการศูนย์สุขภาพ

ออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Pre - test) กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 30 ราย โดยเก็บกับนักศึกษาและบุคลากรท่ีมาเข้าใช้ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แล้วนํามาคํานวณหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ของครอบบัค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.50 
 

3.5 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิโครงการวิจัย โดยก่อนดําเนินการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยได้นําโครงร่างวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัย เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างถือเป็นความลับ และในการรวบรวมจะไม่ระบุชื่อ หรือท่ีอยู่ของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําไปใช้ทางวิชาการเท่านั้น 
 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจํานวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ทําการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไป

วิเคราะห์ข้อมูล 
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4. ผลการศึกษา 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 67 คน (ร้อยละ 54.5) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่

ในช่วง อายุ 18 – 25 ปี มีจํานวน 100 คน (ร้อยละ 81.3) ระยะเวลาในการออกกําลังของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วง 45 – 
60 นาที มีจํานวน 52 คน (ร้อยละ 42.3) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ ความรู้ต่อการออกกําลังกาย ผลดีต่อการออกกําลังกาย ผลเสียต่อการไม่ออก
กําลังกาย     

การรับรู้ประโยชน์การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออก

กําลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าภาพรวมของอยู่ในระดับมาก ( X = 4.82) และ (SD = .86) โดยระดับแรก คือ 
การออกกําลังกายท่ีถูกต้องนั้นออกเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็เพียงพอแล้ว ( X  = 4.53) และ (SD = .94) ความรู้การออก
กําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบถูกมากท่ีสุดคือข้อ  เหตุใดท่ีผู้ออกกําลังกายเป็นประจํา จึงรู้สึกเหน่ือยช้ากว่าปกติ ตอบ เพราะปอดแข็งแรง

และมีความสามารถในการรับออกซิเจนได้มากกว่า จํานวน 91 คน (ร้อยละ 74) สถานท่ีเเละอุปกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมา

ใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า การตัดสินใช้บริการตาม สถานท่ีอุปกรณ์ ท่ีมีการ

เลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์การออกกําลังกายท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการมีการตกแต่งสถานท่ีท่ีทันสมัย และ ภายใน

ฟิตเนสมีความสะอาดเรียบร้อย  ซ่ึงมีจํานวน 111 คน (ร้อยละ 90.2) 
 

ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ด้านการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตัดสินใจมาใช้บริการมากท่ีสุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ จํานวน 119 คน (ร้อยละ 96.7) 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ประโยชน์ของ
การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรและนักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายแตกต่างกัน 
เปรียบเทียบความแตกต่าง บุคลากรและนักศึกษาต่อการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกาย พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ (Sig 0.484 และ Sig 0.263) 
สมมติฐาน 2 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกต่างกัน  
  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ (Sig 0.038) 
สมมติฐานท่ี 3 เวลาท่ีเหมาะสมในการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาท่ีเหมาะสมต่อการออกกําลังกายกับการตัดสินใจพบว่า เวลาในการออกกําลัง

กาย ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ  (Sig  0.750 และ Sig 0.720) 
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สมมติฐานท่ี 4 สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
             เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานท่ีและอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (Sig 0.001) 
สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออก
กําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ (Sig 0.311) 
ในการใช้บริการ จํานวน 119 คน (ร้อยละ 96.7) 
 
5. สรุปอภิปรายข้อเสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการออกกําลังกายของ

บุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคือ เพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายจํานวน 67 คน (ร้อยละ 54.5) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 18 – 25 ปี มีจํานวน 100 คน (ร้อยละ 81.3)  
ระยะเวลาในการออกกําลังของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วง 45 – 60 นาที มีจํานวน 52 คน (ร้อยละ 42.3 ) การรับรู้

ประโยชน์การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการออกกําลังกาย ณ  ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าภาพรวมของอยู่ในระดับมาก ( X = 4.82) และ (SD = .86) โดยระดับแรก คือ การออก
กําลังกายท่ีถูกต้องนั้นออกเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็เพียงพอแล้ว ( X = 4.53) และ ( SD = .94) ส่วนความรู้การออกกําลัง

กายของบุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า 
ข้อท่ีผู้ตอบตอบถูกมากท่ีสุดคือข้อ เหตุใดท่ีผู้ออกกําลังกายเป็นประจํา จึงรู้สึกเหนื่อยช้ากว่าปกติ ตอบ เพราะปอดแข็งแรงและ

มีความสามารถในการรับออกซิเจนได้มากกว่า จํานวน 91 คน (ร้อยละ 74) สําหรับสถานท่ีเเละอุปกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

มาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า การตัดสินใช้บริการตาม สถานท่ีอุปกรณ์ ท่ีมี

การเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์การออกกําลังกายท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการ  มีการตกแต่งสถานท่ีท่ีทันสมัย และ 
ภายในฟิตเนสมีความสะอาดเรียบร้อย  ซ่ึงมีจํานวน 111 คน (ร้อยละ 90.2)  ส่วนด้านการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพ

ออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตัดสินใจมาใช้บริการมากที่สุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการ จํานวน 119 คน (ร้อยละ 96.7) สําหรับผลการเปรียบเทียบตามสมุติฐานพบว่า บุคลากรและนักศึกษามีการรับรู้

ประโยชน์ของการออกกําลังกายไม่มีความแตกต่างกัน เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลัง

กายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่มีความแตกต่างกัน เวลาท่ีเหมาะสมในการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่มีความแตกต่างกัน การรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่มีความแตกต่างกัน จะมีเพียง

สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั (Sig 0.001) 
 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 18 – 25 ระยะเวลาในการออกกําลังของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วง 45 – 60 นาที ซ่ึง
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สอดคล้องกับหลักการออกกําลังกายของภูษณพาส สมนิล, วิมลมาศ ประชากุล, สุภา หารหนองบัว และ สุพิตร สมาหิโต. 
(2556) กล่าวไว้ว่า การออกกําลังกายควรใช้เวลาอย่างน้อย 30-60 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง ไม่ควรหักโหม ค่อย ๆ
เพ่ิมเวลาข้ึนอย่างช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง  

5.2.2 ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ ความรู้ต่อการออกกําลังกาย ผลดีต่อการออกกําลังกาย ผลเสียต่อการไม่ออกกําลัง
กาย การรับรู้ประโยชน์การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อคําถาม การออกกําลังกายท่ีถูกต้องนั้น

ออกเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็เพียงพอแล้ว  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักของการออกกําลังกายของอโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ 
ปิยวรรณ สืบวิเศษ อรพรรณ กันนัง กนกพรรณ ศรีสร้อย รอฮายา หมาดตา วิไลพรรณ บุญรอด มณีรัตน์ แซ่ซ้ื (2561) โดยได้
กล่าวไว้ว่าการออกกําลังกายนั้น ถ้าจะให้ได้ประโยชน์กับร่างกายอย่างแท้จริง แล้ว ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคือควรให้ทุก

ส่วนของร่างกายได้ออกกําลังกายอย่างท่ัวถึง ไม่ควรมุ่งออกกําลังกายเฉพาะ ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังน้ัน หลักการออก กําลัง
กาย จึงมีความสําคัญอย่างมากสําหรับบุคคลท่ีจะออกกําลังกาย ควรท่ีจะมีการศึกษาถึง ความสําคัญของการออกกําลังกายท่ี

ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง  
ความรู้การออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการออกกําลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อคําถามเหตุใดท่ีผู้ออกกําลังกายเป็น

ประจํา จึงรู้สึกเหนื่อยช้ากว่าปกติ ตอบ เพราะปอดแข็งแรงและมีความสามารถในการรับออกซิเจนได้มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ
การสรุปประโยชน์ของการออกกําลังกายหรือกีฬาท่ีมีต่อร่างกายในด้านสรีรวิทยา ของ  สมใจ ศิระกมล (2555) กล่าวคือ ช่วย
ให้ปอดโตข้ึน ขยายตัวได้มากขึ้น ช่วยให้ร่างกายมีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน โดยมีความ
เม่ือยล้าน้อย สถานท่ีเเละอุปกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการตัดสินใช้บริการตาม สถานท่ีอุปกรณ์ ท่ีมีการเลือกใช้บริการ

มากท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์การออกกําลังกายท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการ   มีการตกแต่งสถานท่ีท่ีทันสมัย และ ภายในฟิตเนสมี

ความสะอาดเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ  นพดล นิ่มสุวรรณ, เอกรินทร์สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันต์ิ, เก็ตถวา บุญ

ปราการ (2559) โดยกล่าวว่าการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การติดต้ังอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ การออกกําลัง
กาย การจัดโครงการอบรมกีฬาและกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา

และบุคลากร จัดเผยแพร่ ความรู้ด้านกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าการ ดําเนินการของ

โครงการดังกล่าวน้ีได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรน้อย นอกจากนี้งบประมาณสําหรับจัดโครงการต่าง ๆ ยังมีไม่
เพียงพอ เนื่องมาจากการขาด การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเชิงรุก ในการ 
ขับเคล่ือนโครงการอย่างต่อเนื่องย่ังยืน 

5.2.3 การตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ด้านการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจมาใช้บริการมากท่ีสุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ซ่ึงไม่สอดคล้อง พัช

รินทร์ บุญรินทร์, สุภลักษณ์ เชยชม และวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ (2558) ท่ีกล่าวว่า การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการต้องมา

จากนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างทัศนคติ 
5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ประโยชน์ของการ

ออกกําลังกายของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมาใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรและนักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายแตกต่างกัน 
เปรียบเทียบความแตกต่าง บุคลากรและนักศึกษาต่อการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกาย พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของเพนเดอร์ (Pender,1996) กล่าวว่า อายุ เป็นองค์ประกอบด้านชีวภาพ

ของบุคคลที่จะอธิบาย หรือทํานายพฤติกรรมเป้าหมาย แต่อาจไม่ได้เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของบุคคลท่ี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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แตกต่างกัน จากผลการศึกษาการวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า การรับรู้สมรรถนะตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกําาลัง

กายและการทํากิจกรรม  โดยบุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตนได้ จะแสดงออกถึง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีต้องการ  สนับสนุนโดยการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายและการทํา

กิจกรรมของวัยรุ่นได้แก่ การรับรู้สมรรถนะตนเองของวัยรุ่น อายุและเพศของวัยรุ่น การรับรู้สมรรถนะตนเองและพฤติกรรม

การออกกําลังกายและการทํากิจกรรมของผู้ปกครอง พบว่าการรับรู้สมรรถนะตนเองของวัยรุ่นเป็นเพียงตัวแปรเดียวท่ีสามารถ

ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายและการทํากิจกรรมของวัยรุ่นได้ (วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, อาภาวรรณ หนูคง,2558 : 48) 
 สมมติฐาน 2 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมแตกต่างกัน  
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพออกกําลังกายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิกร ขําเดช (2554) ท่ีพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายท่ี แตกต่างกัน โดย
เพศชายมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการออกกําลังกายมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงในปัจจัยเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจใช้บริการท่ีแตกต่างกัน นั่นคือ เพศชายมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการสถานออกกําลังกายมากกว่าเพศหญิง อาจ
เนื่องมาจากเพศชายมี Life styles ท่ีออกกําลังกายมากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานท่ี 3 เวลาท่ีเหมาะสมในการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาท่ีเหมาะสมต่อการออกกําลังกายกับการตัดสินใจพบว่า เวลาในการออกกําลัง

กาย ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของนลินี ม่ิงมณี (2549) พบว่าในด้านเวลาท่ีใช้ใน

การออกกําลังลังกายโดยเฉลี่ยโดยกลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะออกกําลังกายไม่เกิน 30 นาที 
ต่อคร้ัง ส่วนปริญญาตรีส่วนใหญ่จะออกกําลังกาย 30-59 นาทีต่อคร้ังอาจเป็นเพราะผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีค่อนข้างมี

ความรู้มากจึงเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายจึงใช้เวลาในการออกกําลังกายคร้ังละนาน ๆ  
สมมติฐานท่ี 4 สถานท่ีและอุปกรณ์ ท่ีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานท่ีและอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี ขันทีวิทย์ (2547 : 
บทคัดย่อ) กล่าวว่า ผู้บริโภคต้องการการออกกําลังกาย และสิ่งอํานวยความสะดวกด้วยการออกกําลังกาย และยังมีความ
ต้องการท่ีจะได้รับบริการท่ีดีท้ังด้านสถานท่ี บุคลากร รวมท้ังยังมีข้อจํากัดในเร่ืองเวลา และการเดินทางอีกด้วย 

สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกําลังกายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออก
กําลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวิจัยของมนัสวี 
เจริญเกษมวิทย์ และคณะ (2546) ซ่ึงกล่าวไว้ว่าการรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การออกกําลังกาย และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกําลังกายมาก จะมีการออกกําลังกายมากข้ึน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 เนื่องจากบุคลากรและนักศึกษาไม่ได้รับรู้ประโยชน์ในด้านการออกกําลังกายแต่เป็นค่านิยม ตามกระแสสังคม

ท่ีมีการเข้าฟิสเนส เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการออกกําลังกายท่ีมากข้ึน ควรมีบอร์ดให้ความรู้และ

คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการตามเครื่องหรอือุปกรณ์ในการออกกําลังกาย  
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5.3.2 เพ่ือให้มีการพัฒนาในการทําวิจัยในครั้งต่อไปคือควรกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยให้มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ี

มากขึ้น เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
5.3.3 ควรพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน พัฒนาแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงของเนื้อหา

และสร้างความเชื่อม่ันของเครื่องมือให้มีความเชื่อม่ันมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมการสอน

ของอาจารย์ และปัจจัยด้านการจัดการเรียนภาคปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน รายวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 
2561 จํานวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา     
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
การเรียน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .95, 
.92 และ .97 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของ
นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ เพศ ผลการเรียน โรคประจําตัว และที่พักอาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(Sig 0.008, 0.045, 0.028 และ 0.002 ตามลําดับ) จึงมีข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ควรจัดกิจกรรมเพิ่มในภาคทฤษฎี นอกเหนือจาก
ปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และจัดสิ่งแวดล้อม
ในสถานท่ีฝึกปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

 
คําสําคัญ: การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  พฤติกรรมการสอน 
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Abstract 
   

This descriptive research aimed to study the relationship between personal factors, behavior of 
teaching instructors and practical learning management factors that influence the performance in Maternal 
Infant Nursing and Midwifery course of fourth year nursing students at the Faculty of Nursing, Nakhon 
Pathom Rajabhat University in the Academic Year 2018. The seventy-four (74) samples were the fourth-
year nursing students registered in practicum course of Infant and Midwifery 1 in the Academic Year 2017. 
The tools used in data collection were composed of questionnaires and divided into 3 parts: 1) general 
information, 2) questionnaires about learning factors and 3) questionnaires about behavior of teaching 
instructors which was tested for its content validity from the three (3) experts. It was found out that the 
reliability in finding Cronbach’s alpha coefficient were at a significant level of .95, .92 and .97 respectively. 
The data collected was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test statistics.  

The research found out that personal factors, environmental factors affecting practice in Infant 
and Midwifery courses of nursing students includes gender, learning outcomes, congenital diseases and 
shelter (Sig. 0.008, 0.045, 0.028 and 0.002 respectively). Therefore, it was suggested that the teaching 
instructors should organize additional activities during the orientation phase to prepare the students 
before practice, create interpersonal relationship and organize the working environment conducive for 
learning.  
 
Keywords: maternal and newborn nursing and midwifery, achievement student behavior, teaching behavior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 581



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 609 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
   

การจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะมีการกําหนดปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไว้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุม ด้านวิชาชีพด้านการจัดการศึกษา และด้านผู้สําเร็จการศึกษา ซ่ึงด้านวิชาชีพเน้นการเรียนรู้ในวิชาชีพการพยาบาล

โดยมุ่งเน้นท่ีการฝึกปฏิบัติจริงและประยุกต์ความรู้ คิด และใช้ความรู้ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ สําหรับด้านการจัด

การศึกษานั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (พงษ์เดช สารการ, 2550) ท้ังนี้จะต้องมีวิธีการแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระ ผู้สอนต้องจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Brooks, J. G. & Brooks, M. G., 1993) 
ส่วนด้านผู้สําร็จการศึกษานั้นบัณฑิตพยาบาลต้องเป็นผู้ท่ีมีท้ังด้านความรู้และคุณธรรม และมีสมรรถนะหลักของผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามข้อกําหนดของสภาการพยาบาล 
จากข้อกําหนดของสภาการพยาบาลเก่ียวกับสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ สามารถสรุปสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในคร้ังนี้ คือสมรรถนะด้านปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1)
ประเมินปัญหาและความต้องการผู้ใช้บริการ 2) วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงต้ังครรภ์ 3) วางแผนการพยาบาลในหญิงต้ังครรภ์

4) บริบาลครรภ์โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรองและส่งต่อในรายผิดปกติและประยุกต์หลักการดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและ

วัฒนธรรมของหญิงต้ังครรภ์ 5) ทําคลอดปกติ 6) ตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ 7) เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ 8)    
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารกตลอดการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอด 9) ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ 10) ดูแลมารดาและทารกท่ีปกติ มีภาวะแทรกซ้อนและฉุกเฉิน 11) ให้ความรู้และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผน

ครอบครัวและการเตรียมตัวเป็นบิดา มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการต้ังครรภ์และ 12) ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการผดุงครรภ์ (เจียงคํา กังวล และนิตยา สุขแสน. 2557) 

จากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 พบว่าคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษามีผล

ต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยคร้ังแรกและมีความหลากหลายมาก ท้ังพ้ืนฐานเจตคติ ความรู้สึก และความสามารถในการ

ฝึกปฏิบัติทําให้ผลการสอน หรือแม้แต่การรับรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิธีและเวลาเดียวกันอาจแตกต่างไปจาก

วัตถุประสงค์ปลายทางท่ีอาจารย์ตั้งใจให้นักศึกษาได้รับ และการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 ท่ีผ่านมา พบว่า

อาจารย์พยาบาล อาจารย์พ่ีเลี้ยง และพยาบาลที่ประจําหอผู้ป่วยท่ีขึ้นฝึกปฏิบัติ คาดหวังต่อความสามารถของนักศึกษาสูง โดย
คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานมา

ก่อน มีการปรับตัวตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพราะมีวุฒิภาวะได้อย่างเหมาะสมและท่ีสําคัญสามารถแบ่ง

เบาภาระของพยาบาลประจําตึกท่ีฝึกปฏิบัติได้ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ทําให้นักศึกษา ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ หรือได้รับการถ่ายทอด

ความรู้จากอาจารย์ และพยาบาลบนตึกเท่าท่ีควร อีกท้ังบางครั้งยังมีการจ้องจับผิดพฤติกรรมนักศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลมีหลายปัจจัยเช่น ภาวะเครียดจากากรฝึกปฏิบัติ (กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย, 2560). ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษา

พยาบาลในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอน  ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์  ปัจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยคาดว่าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยน่าจะเป็น

ประโยชน์และนําไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของอาจารย์และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฏี จากวรรณกรรมจากวารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพ้ืนฐานและแนวคิด ใน
การกําหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย ซ่ึงจากการทบทวนสรุปประเด็นต่าง ๆได้ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์มีท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเป็นการจัดการศึกษาท่ีเตรียมพยาบาลให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถท้ังในด้านวิชาการและมีความสามารถในการ

ปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ ซ่ึงวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัย

ของผู้รับบริการ นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดา

ทารกและการผดุงครรภ์คือ ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน: ด้านการเตรียมตัวก่อนเรียนด้านการจัดระบบ

การเรียนด้านการปฏิบัติตัวในการสอบ ด้านการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย ด้านการทบทวนบทเรียนด้านการปฏิบัติตัวในชั้น

เรียนปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น และศศิธร คําพันธ์. , 
2557)  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้นําแนวคิดความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมนโดยศึกษา ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี อายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Naiemeh S., Maryam T. and Hamid H., 2007) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ท่ีพักอาศัย การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติพฤติกรรมการสอนของอาจารย์นิเทศสัมพันธภาพกับอาจารย์/เพ่ือนและ

สถานท่ีฝึกปฏิบัติงานท่ีสัมพันธ์กับความเครียด  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    - เพศ    
   - อายุ (ปี) 
   - ผลการเรียน 
   - โรคประจําตัว  
   - รายได้ครอบครัว/เดือน  
   - ทีพักอาศัย  
   - สถานภาพครอบครัว 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน 
   -ด้านการเตรียมตัวก่อนเรียน 
   -ด้านการปฏิบตัิตัวในชั้นเรียน 
   -ด้านการทบทวนบทเรียน 
   -ด้านการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย  
   -ด้านการปฏิบตัิตัวในการสอบ 
   -ด้านการจัดระบบการเรียน 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
-การจัดการเรียนการสอน 
- พฤติกรรมการสอน 
- เทคนิคการสอน 
- การประเมินระหว่างเรียน 
- การวัดและประเมินผล 

 ผลการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
- ผลการเรียนรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาล

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  
 
6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

6.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 จํานวน 74 คนท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
6.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ นักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 62 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หาขนาด

กลุ่มตัวอย่างแบบใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)  คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) 
 
7. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามออนไลน์ด้วย google drive ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนท่ี 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ผลการเรียน โรคประจําตัว รายได้ครอบครัวต่อ/ เดือน ท่ีพักอาศัย สถานภาพ

ครอบครัว ส่วนท่ี 2 ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ประกอบด้วยจํานวน 22 ข้อ ส่วนท่ี3 ปัจจัยด้านการจัดการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย จํานวน 11ข้อ การตอบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสุด 
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน

รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 62 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม คิดเป็นร้อยละ 100 ทําการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์ จากน้ันนําแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
8. ผลการวิจัย 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4  มากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง 61 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 และเพศ

ชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 20-25 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 อายุ 25 ขึ้นไป จํานวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.1-4.0 จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 และเกรดสะสม 
2.0-3.0 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก

และการผดุงครรภ์ 1 ในช่วง 2.0-3.0 จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และมีเกรดรายวิชาปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา 
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ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ในช่วง 3.5-4.0 จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงได้แก่ เพศ ผลการ
เรียน โรคประจําตัว และที่พักอาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig 0.008, 0.045, 0.028 และ 0.002 ตามลําดับ) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 พบว่า อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.34, S.D. = 0.57)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อข้อ พบว่ามีระดับด้านพฤติกรรมมากท่ีสุดคือ ขึ้นและลงฝึกปฏิบัติ

ตรงเวลา ( X = 4.57, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มีการศึกษาบทเรียนก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติ ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) และไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.48, S.D = 0.86) โดยข้อท่ีมีระดับด้านพฤติกรรมมากที่สุด สร้างบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติให้

ตึงเครียด ( X  = 5.01, S.D. = 6.37) รองลงมาคือ สอนเน้ือหาครบถ้วนตามแผนการฝึกปฏิบัติ ( X  = 4.51, S.D. = 0.50) 
มอบหมายการบ้านให้ตรงตามเนื้อหาในเอกสารท่ีประกอบการสอน ( X  = 4.50, S.D. = 0.53) และไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
9. อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นสําคัญในการอภิปราย ดังน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ท่ีพัก และโรคประจําตัว มีนัยสําคัญต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2557) ซ่ึงพบว่า  

1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติในทุกด้าน (ด้านคุณลักษณะของผู้สอน หลักสูตร 
ลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน และภาระหน้าท่ีของผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน ด้านแรงจูงใจของ

ผู้เรียน) แตกต่างกัน โดยไม่ว่า นักศึกษาจะเพศใดก็ตามจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการฝึกปฏิบัติทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้อง
กับวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2557) 
 2. ลักษณะหอพัก มีผลต่อปัจจัยด้านการขึ้นฝึกปฏิบัติท่ีตรงเวลา พฤติกรรมการเรียนรู้ เช่นลักษณะด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ําห้องส้วม ท่ีมีขนาดไม่พอเหมาะและมีจํานวนท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เกิดความ
ไม่สะดวกสบาย 
 3. เกรดเฉลี่ยท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการฝึกปฏิบัติและการเรียนท้ังทางด้านตัวนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียน 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน มีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของ

นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในระดับมากท่ีสุดและมากคือ ขึ้นและลงฝึกปฏิบัติตรงเวลา รองลงมาคือมี
การศึกษาบทเรียนก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติ และต้ังใจเรียนวิชานี้ คือ การมีวินัยในตนเองในการเรียนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ 
บทบาทหน้าท่ี ท่ีนักศึกษาดําเนินอยู่ และความมุ่งม่ันต้ังใจ อย่างมีเป้าหมาย  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ

ฝึกปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Maleewan Lertsakornsiri, Wannee Deoisres & Sudarat 
Suwaree, 2012)                                        
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ไม่มีนัยสําคัญต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในระดับมากท่ีสุด คือ สร้างบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติให้

ตึงเครียด รองลงมาคือข้ึนและลงวอร์ดตรงเวลา และมีการเตรียมการสอนอย่างดีคือ กระบวนการเรียนการสอนในด้านการ

เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ โดยผู้สอนใช้วิธีการสอนหลากหลาสอดคล้องกับลักษณะวิชาและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนจะมีวิธีในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้สอนจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงไม่
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สอดคล้องกับวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ของ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม (ปุณยนุช พิมใจใส และนงนภัส วงษ์จันทร, 2561) 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตกเลือดหลังคลอดในมารดาท่ีตกเลือดในโรงพยาบาลนครปฐมผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1.ควรมีการนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา ทารกในภาค

การศึกษาและปีการศึกษาถัดไป ท้ังในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติโดยคํานึงถึงปัจจัยของผู้เรียน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนมากข้ึน การให้เวลากับนักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนกับ

เพ่ือนมากขึ้น พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ในการอธิบายเนื้อหาให้ช้าลงเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ทัน 
 2.อาจารย์ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมในภาคทฤษฎีนอกเหนือ จากปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึก 
ปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และจัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่ฝึกปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาพยาบาล 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังเพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตต่อการเสริมสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะเมตาบอลิก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ใหญ่อายุ 40-60 ปี อ.เมือง 
จ.นครปฐม 30 ราย นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ช่วงเวลา
กํากับการปฏิบัติพฤติกรรม 2 เรื่อง คือ การรับประทานและการออกกําลังกาย ส่วนท่ี 2 การให้ความรู้กลุ่มอาหารท่ีควร
รับประทาน การออกกําลังกายและวิธีคํานวณเส้นรอบเอว ส่วนท่ี 3 การบันทึกอาหารท่ีรับประทาน วิธีออกกําลังกายและเส้นรอบ
เอวในแต่ละสัปดาห์ องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างกลุ่มไลน์นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพ่ือให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายแบบหมุนเวียนทุกวัน รวมท้ังการถามตอบในสมาชิกกลุ่มไลน์เม่ือมีข้อสงสัย แบบสอบถามและนวัตกรรมนาฬิกา
เปลี่ยนชีวิตผ่านการตรวจสอบความตรงและค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้ชัดเจน 0.67 สถิติวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ไคสแควร์
และสถิติที 

ผลพบว่าผู้ใหญ่ตอนปลายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดัชนีมวลกายอ้วน ระดับน้ําตาลและไขมันเลือดสูงกว่าปกติ มีโรค
ประจําตัว บริโภคอาหารไม่เหมาะสมเป็นประจํา รอบรู้สุขภาพในภาวะอ้วนลงพุงโดย 1) เคยได้ยิน/ได้เห็นข้อความ เข้าใจ
ข้อความ 2) พูดคุย/ซักถาม/แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 3) ทําได้ยากและไม่สามารถทําจนกระท่ังเคยชิน
จนบอกต่อแก่ผู้อ่ืน ปัจจัยท่ีพบว่ามีผลต่อความรอบรู้สุขภาพในภาวะอ้วนลงพุงของผู้ใหญ่ตอนปลายอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ 
เพศและลักษณะการบริโภคอาหาร เม่ือเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตหลังจากทดลองใช้เป็นเวลา 1 เดือน
พบว่าผู้ใหญ่ตอนปลายมีความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุงสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตในทุกด้าน  

การวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงและสมาชิกในครอบครัวให้ใช้นวัตกรรม
นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคยชิน บุคลากรสุขภาพควรพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตให้มี
คําแนะนําอย่างครอบคลุม รวมท้ังวิจัยติดตามผลการเปลี่ยนแปลงความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนปลาย
ในระยะยาว 

 
คําสําคัญ: นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต  ความรอบรู้สุขภาพ  ผู้ใหญ่ตอนปลาย  ภาวะอ้วนลงพุง 
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Abstract 
  

The one group pre-test post-test experimental research is to compare the effect of clock for life 
innovation for promoting health literacy in late adults with metabolic syndrome. The questionnaire was 
collected in 30 late adults age between 40-60 years lived in Mueang district, Nakhon Pathom province. 
The clock for life innovation divided into 2 components. The first component was into 3 parts: 1) the 
duration for controlling eating and exercise behavior 2) knowledge about the nutritional foods, exercise, 
and waist circumference calculating method 3)  the records food consumption, exercise activities, and 
waist circumference once a week. The second component was a group line “clock for life innovation” for 
educating about nutritional foods and exercise which circulating every day and answering the questions 
in the line members. The questionnaire and clock for life innovation were tested for validity and reliability a 
0.67. Percentage, qui-square and dependent T-test are analyzed.  

The results show that most of the late adults were female, obese BMI. Had higher levels of blood 
sugar and cholesterol than normal, had at least a chronic disease, often had regular inappropriate consume 
food. They had health literacy related to metabolic syndrome in term of having seen/heard, understand 
text/talk/exchange knowledge to others, feel of difficulty to action, and were unable to do regularly until 
they were familiar and can tell others. Factors that significantly affect to the health literacy of late adults 
related to metabolic syndrome were gender and dietary consumption characteristics. The clock for life 
innovation for 1 month, that they had a significant healthier knowledge about metabolic syndrome than 
before was show. 

This research suggests that it is important to encourage late adults with metabolic syndrome and 
their family members to continuingly use the clock for life innovation until they practice in daily life. Health 
personnel should develop or extend the clock for life innovation by increasing comprehensive advice. 
Longitudinal study to follow-up health literacy and health behaviors of late adults in long-term should 
be conducted. 

 
Keywords: innovation life-changing watches, health knowledge, late adults, obesity 
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1. บทนํา 
 

ภาวะอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมเป็นกลุ่มโรคท่ีเกิดจากการเผาผลาญอาหารผิดปกติ ทําให้มีการสะสมของ

ไขมันช่องเอวหรือช่องท้องมากเกินไป ไขมันเหล่านี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผล ให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน เพ่ิม

ความเสี่ยงต่อเบาหวาน อาจทําให้ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูงและเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (พลอยฌญารินทร์ 
ราวินิจและอดิศักด์ิ สัตย์ธรรม, 2559: 33) ตามเกณฑ์ของเครือข่ายคนไทยไร้พุงและการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกายครั้งท่ี 4 (พ.ศ. 2551-2552) คือ ผู้ชายมีเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร และผู้หญิง ≥ 80 เซนติเมตร (เครือข่ายคน
ไทยไร้พุง, 2554) พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงท่ีพบในผู้หญิง(ร้อยละ 26.8) สูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 19.5)  

สาเหตุหลักของภาวะน้ีประกอบด้วยหลายปัจจัย ปัจจัยหลัก คือ พันธุกรรมและพฤติกรรมการดํารงชีวิต โดยเฉพาะ

ด้านการบริโภค อาหารและการออกกําลังกาย ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากความเชื่อส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมรวมถึงสังคมที่อาศัย 
งานวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุง คือ เพศ อายุ อาชีพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา มีประวัติลดน้ําหนัก มีญาติสายตรงเป็นโรคเรื้อรัง มีความเครียด (พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ
และอดิศักด์ิ สัตย์ธรรม, 2559: 33; พรรณิภา บุญเทียรและคณะ, 2560: 75) ท้ังนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มตามอายุ โดยเพ่ิมข้ึนจนสูง

ท่ีสุดในช่วงอายุ 50 - 69 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย คือ อายุ 40 – 60 ปี เป็นวัยท่ีเริ่มเสื่อมถอยในเกือบทุกระบบของ

ร่างกายโดยเฉพาะระบบเผาผลาญที่ลดลง ทําให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึน (แสงจันทร์ 
ทองมาก, 2560)   

ภาวะอ้วนลงพุงนอกจากจะมีผลต่อผู้ใหญ่ตอนปลายโดยตรงแล้ว ยังทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ

สังคม เนื่องจากรัฐต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนท่ีเจ็บป่วยและผลของการเจ็บป่วยอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

สมรรถภาพการทํางาน จนไปถึงทําให้เกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง คือ ทํา

ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาหลายโรคเพราะส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ (Kirkendoll et al., 2010)  
การเป็นผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีศักยภาพจําเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กล่าวคือ ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขแบบองค์

รวมแม้จะมีปัญหาสุขภาพร่วมด้วย ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนการท่ีจะช่วยให้ผู้ใหญ่ตอนปลายมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพของตนเอง

อย่างม่ันคง มีทักษะพ้ืนฐานจําเป็นท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ คือ มีความรู้ มีความคิด สื่อสารชัดเจน (ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล 
วณิฎา ศิริวรสกุลและชัชสรัญ รอดย้ิม, 2559: 529) สามารถตัดสินใจ มีความคิดท่ีเป็นระบบ เข้าถึงบุคคลหรือแหล่งข้อมูลหรือ

แหล่งช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ มีทักษะทางปัญญาท่ีจะวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดการสถานการณ์ในชีวิตประจําวันของ

ตนเองและนําประสบการณ์การดูแลตนเองท่ีดีไปถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน การมีความรอบรู้สุขภาพของผู้ใหญ่ตอนปลายจึงช่วยเพิ่ม

พลังอํานาจภายในตัวบุคคล ส่งผลให้มีระบบการตัดสินใจท่ีถูกต้องในเรื่องการบริโภค อาหารและการออกกําลังกายซ่ึงเป็น

ปัจจัยสําคัญของภาวะอ้วนลงพุง (อรวรรณ นามมนตรี, 2561; Nutbeam, 2000: 8; Nutbeam, 2008: 2072)   
นวัตกรรมสุขภาพมีความสําคัญมากข้ึนในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันทําให้

ท้ังบุคลากรสุขภาพและผู้ใช้บริการต่างฝ่ายต่างต้องการทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิมท่ีสามารถตอบโจทย์การดูแลตนเองเพื่อ

บรรลุผลลัพธ์คุณภาพภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็นและเนื่องจากภาวะอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีต้องการการแก้ไข

จากบุคลากรหลายฝ่ายอย่างเป็นระบบ งานวิจัยระบุว่าพยาบาลเป็นแก่นของการทําให้เกิดนวัตกรรมท่ีมีผลอย่างแท้จริงต่อ

ความแตกต่างของคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ (Amo, 2006)  นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเองให้ผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมี

ภาวะอ้วนลงพุงจึงเป็นทางเลือกสําคัญท่ีจะช่วยให้การทํางานของพยาบาลสนับสนุนการสร้างความรอบรู้สุขภาพแก่ผู้ใหญ่ตอน

ปลายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยยุคปัจจุบันนวัตกรรมท่ีพัฒนาผ่านโทรศัพท์มือถือถือเป็นอุปกรณ์จําเป็นท่ีขาดไม่ได้

เพราะรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยปลายน้ิวของตนเองอย่างสะดวก รวดเร็ว ใช้ง่าย ใกล้ตัวและเลือกท่ีจะรับข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ได้ตรงตามท่ีต้องการ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพจึงน่าท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงดูแลสุขภาพเรื่อง

การบริโภค อาหารและการออกกําลังกายได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยี การสื่อสารใหม่ท่ีไร้พรมแดน  
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นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเป็นนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนบนการค้นคว้าความรู้ทางวิชาการท่ีเน้นให้ผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะ

อ้วนลงพุงปรับพฤติกรรมการบริโภค อาหารและการออกกําลังกาย ซ่ึงจะคัดเลือกเนื้อหาสําคัญมาให้คําแนะนําด้วยหลาย

วิธีการ คือ ให้สุขศึกษาและแนวทางเฝ้าระวังบนการยํ้าเตือนด้วยช่วงเวลาในแต่ละวันท่ีควรกํากับตนเอง ร่วมกับการส่งเนื้อหา

ความรู้สู่ไลน์บนโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ องค์ประกอบท้ัง 2 ส่วนของนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตจึง

ครอบคลุมท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน มีแหล่งให้คําปรึกษาทั้งใกล้

ตัวและไกลตัวเม่ือมีข้อสงสัย ส่งผลให้ปฏิบัติตนได้อย่างม่ันใจ ท้ังยังสามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติท่ี

เกิดผลดีกับตนเองให้แก่สมาชิกในกลุ่มไลน์และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง  
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตด้วยการ

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพในผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงก่อนและหลังใช้นวัตกรรมนาฬิกา

เปลี่ยนชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลหรือให้คําแนะนําบนฐานการสร้างความรอบรู้สุขภาพอย่างเหมาะสมและ

อาจรวมถึงกระบวนการจัดการสุขภาพท้ังนี้เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีของของผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงต่อไป 
 
2. คําถามการวิจัย 
 

            นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตสามารถเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพให้ผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงได้หรือไม่

อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพในผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
 3.2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพในผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงก่อนและหลังใช้

นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ส่ิงทดลอง ตัวแปรท่ีศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ช่วงเวลากํากับการปฏิบัติ

พฤติกรรม      
            -การรับประทาน 
            -การออกกําลังกาย  
ส่วนท่ี 2 การให้ความรู้กลุ่มอาหาร

ท่ีควรรับประทาน การออกกําลัง
กายและวิธีคํานวณเส้นรอบเอว  
ส่วนท่ี 3 การบันทึกอาหาร             
ท่ีรับประทาน วิธีออกกําลังกาย
และเส้นรอบเอวในแต่ละสัปดาห์ 

ลักษณะส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-รายได้ต่อเดือน 
-อาชีพ 
-ระดับการศึกษา 
 
 ภาวะสุขภาพ 
-BMI 
-ระดับไขมันในเลือด 
-ระดับน้ําตาลในเลือด 
-เส้นรอบเอว 
 
ความรอบรู้สุขภาพ 

นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต 

การ 
สร้าง 
กลุ่ม 
ไลน์ 

นาฬิกา 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

เป็นการวิจัยเป็นเชิงปริมาณก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง (One group pre-test post test design)  
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ บุคคลท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 40 – 60 ปีท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงตามนิยาม

ของ NCEPP IDF WHO ในชุมชนหมู่ 8 บ้านทุ่งรางเทียน ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เกณฑ์การคัดเข้า คือ ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามได้และยินดีใช้นวัตกรรมนาฬิกา

เปลี่ยนชีวิตนานอย่างน้อย 1 เดือน เกณฑ์การคัดออก คือ ย้ายออกจากพ้ืนท่ีระหว่างการวิจัยและเจ็บป่วยจนต้องรับการรักษา

ในโรงพยาบาล  
 

5.2 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 10 ข้อ ภาวะ

สุขภาพจํานวน 8 ข้อและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนลงพุงจํานวน 12 ข้อ 2) นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต 
ท่ีออกแบบให้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ช่วงเวลากํากับการปฏิบัติพฤติกรรม 2 เร่ือง คือ การรับประทานและการ

ออกกําลังกาย ส่วนท่ี 2 การให้ความรู้กลุ่มอาหารท่ีควรรับประทาน การออกกําลังกายและวิธีคํานวณเส้นรอบเอว ส่วนท่ี 3 
การบันทึกอาหารท่ีรับประทาน วิธีออกกําลังกายและเส้นรอบเอวในแต่ละสัปดาห์ (ภาพท่ี 1) 3) การสร้างกลุ่มไลน์นาฬิกา

เปลี่ยนชีวิตเพ่ือให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย รวมทั้งการถามตอบผู้ใหญ่ตอนปลายที่เป็นสมาชิก

กลุ่มไลน์เม่ือมีข้อสงสัย (ภาพที่ 2)  
 

   
   

ภาพท่ี 1 ส่วนท่ี 1 และ 2 ของนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต     ภาพที่ 2 ส่วนท่ี 3 ของนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต  
(ส่วนท่ี 1 ช่วงเวลากํากับการปฏิบัติพฤติกรรม 2 เรื่อง คือ        การบันทึกอาหารท่ีรับประทาน วิธีออกกําลังกายและ 
การรับประทานและการออกกําลังกาย ส่วนท่ี 2 การให้    เส้นรอบเอวในแต่ละสัปดาห์ 
ความรู้กลุ่มอาหารท่ีควรรับประทาน การออกกําลังกาย 
และวิธีคํานวณเส้นรอบเอว) 
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5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถามและนวัตกรรม

นาฬิกาเปลี่ยนชีวิต) 2 ส่วน คือ ความตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อม่ัน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่านพิจารณาได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6-0.8 หลังจากปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วได้นําไปทดลองใช้กับบุคคลท่ี

มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน คํานวณสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbachได้ค่า
เท่ากับ 0.67   

 

  5.4 การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคํานึงถึงการพิทักษ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยได้นําข้อเสนอแนะงานวิจัย 
แบบสอบถามและนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและอธิบายการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต แนะนําตัววัตถุประสงค์ ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบพร้อมท้ังชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างว่าการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้เป็นไปด้วยความ

สมัครใจจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างถือเป็นความลับ และในการรวบรวมจะไม่ระบุ

ชื่อ หรือท่ีอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําไปใช้ทางวิชาการเท่านั้น 
 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการคือ ผู้วิจัยขอ
อนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําเนินการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ และการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต ชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายให้ทราบถึงการใช้นวัตกรรมท่ีถูกต้อง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยอิสระ เปิด

โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามกรณีท่ีมีข้อสงสัย หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยจะตรวจสอบ
คะแนนของแบบสอบถามท่ีกลุ่มวิจัยได้ทําไว้ เพ่ือประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา

ตรวจความสมบูรณ์ถูกต้องและนําไปวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตโดยมีตาราง

การรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย และให้เวลาในการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเป็นเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต โดยใช้แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความ

รอบรู้สุขภาพ 
 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเปรียบเทียบความรอบรู้สุขภาพของวัยผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงท้ังก่อน

และหลังการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตด้วยสถิติการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ 
(Paired t-Test) 
 
6. ผลการวิจัย 

 

6.1 ลักษณะส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.00)  ดัชนีมวลกาย
อ้วน (ร้อยละ 100.00) ระดับน้ําตาล (ร้อยละ 53.40) และไขมันเลือด (ร้อยล ะ63.40) สูงกว่าปกติ มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 
80.00)  ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 100.00) ไม่ดื่มสุรา (ร้อยละ 100.00) บริโภคอาหารไม่เหมาะสมเป็นประจํา รอบรู้สุขภาพในภาวะ

อ้วนลงพุงโดยเคยได้ยิน/ได้เห็นข้อความ (ร้อยละ 100.00) เข้าใจข้อความ (ร้อยละ 100.00) พูดคุย/ซักถาม/แลกเปลี่ยนความรู้

กับผู้อ่ืนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100.00) ทําได้ยาก (ร้อยละ 12.78) และไม่สามารถทําจนเคยชินจนบอกต่อแก่ผู้อ่ืน 
(ร้อยละ 18.05)   

 

            6.2 ความรอบรู้สุขภาพของวัยผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงท้ังก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยน

ชีวิตพบว่าค่าเฉลี่ยความรอบรู้สุขภาพของวัยผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงสูงข้ึนท้ังโดยรวมและรายข้ออย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  
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ความรอบรู้สุขภาพ 

ก่อนใช้นวัตกรรม
นาฬิกาเปลี่ยน

ชีวิต 

หลังใช้นวัตกรรม
นาฬิกาเปลี่ยน

ชีวิต 
t-

test 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. เดินข้ึนลงบันได เดินเร็วอย่างตํ่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ 
ทําให้สามารถเผาผลาญพลังงานได้และเป็นวิธีการป้องกัน

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

8.80 1.780 11.97 0.809 -8.316 0.000* 

2. ออกกําลังกายแอโรบิกสะสมวันละ 30 นาที (รวมถึงปั่น

จักรยาน การว่ายน้ําและเดินเร็ว) สัปดาห์ละ 5 วันทําให้

ร่างกายเผาผลาญพลังงานและแข็งแรง 

9.27 1.780 11.10 0.803 -6.858 0.000* 

3. ควรทานอาหารโดยแบ่งเป็นม้ือเล็ก ๆ หลายม้ือ จะทํา

ให้ควบคุมความหิวได้ดีและดระบบการย่อยอาหารมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

9.77 1.775 11.67 0.844 -6.484 0.000* 

4. อย่างดอาหารม้ือใดม้ือหนึ่งเป็นอันขาด โดยเฉพาะม้ือ

เช้าเพราะม้ือเช้ากระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีและเล่ียง

รับประทานของจุบจิบโดยไม่รู้ตัว 

10.07 1.856 12.60 0.563 -7.208 0.000* 

5. ควรทานคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่ขัดสี (ข้าวโพด ข้าว
ซ้อมือ ลูกเดือน ผัก ผลไม้) เพ่ือให้คาร์โบไฮเดรตดูดซึมช้า

ลง ร่างกายใช้อินซูลินมีประสิทธิภาพ 

8.50 1.943 11.00 0.910 -6.86 0.000* 

6. เลือกทานไขมันไม่อ่ิมตัวตําแหน่งเดียว (น้ํามันมะกอก 
ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดพืช น้ํามันถ่ัวลิสง) ช่วยป้องกันภาวะ

ไขมันในหลอดเลือดสูง 

9.20 1.769 10.87 0.937 -4.900 0.000* 

7. ทานอาหารมีกรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นหลัก (ปลาทะเล 
เมล็ดแฟลกซ์และวอลนัท) เพราะเป็นไขมันดี ช่วยลดความ
เสี่ยงโรคหัวใจได้ 

8.73 2.067 10.73 0.828 -5.431 0.000* 

8. ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดให้น้อยลง จํากัดคาร์โบไฮเดรตท่ี

ผ่านการขัดสี (ข้าวขัดขาว น้ําตาล ขนมปังขาว) เพราะทํา

ให้ไขมันในเลือดสูงและแคลอรี่สูง 

9.80 1.769 11.90 0.845 -7.950 0.000* 

9. งดหรือเลิกด่ืมแอลกอฮอล์เด็ดขาด แม้จะมีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่น้อยนิดก็ตาม เพราะทําให้มีการสะสมไขมันในช่อง

ท้องมากข้ึน 

11.30 1.685 12.70 0.466 -4.826 0.005* 
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ความรอบรู้สุขภาพ 

ก่อนใช้นวัตกรรม
นาฬิกาเปลี่ยน

ชีวิต 

หลังใช้นวัตกรรม
นาฬิกาเปลี่ยน

ชีวิต 
t-

test 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

10. เลิกบุหรี่และเลี่ยงการอยู่ในท่ีท่ีมีควันบุหรี่เพราะเพ่ิม

ความเสี่ยงโรคหัวใจทําลายระบบหลอดเลือด 

11.27 1.741 12.63 0.669 -4.323 0.005* 

11. นอนหลับพักผ่อนเพียงพอเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพ

แข็งแรงและลดความเสี่ยงเมตาบอลิกซินโดรม 

10.47 1.795 12.40 0.675 -5.950 0.005* 

12. เลี่ยงอาหารรสเค็มจัด อาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะทํา

ให้ความดันโลหิตสูง 

10.63 1.326 12.27 0.583 -6.885 0.005* 

Total 117.80 21.285 141.83 8.931 -75.99 0.005* 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

7.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ีอายุ 49 ปีและมีปัญหาโรคประจําตัวเป็นความ

ดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับการศึกษาของ ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา และกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม 
(2558) ท่ีพบว่า การศึกษาความชุกโรคอ้วนร้อยละ 57.54 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.44) อายุ 50 - 59 ปี (ร้อยละ 
32.44) คร้ังนี้พบเช่นนี้เพราะมีบิดา/มารดาอ้วน (ร้อยละ 44.44) ทํางานน่ังโต๊ะท้ังวัน (ร้อยละ 67.11) นิยมเครื่องด่ืมมีน้ําตาล 
(ร้อยละ 22.22) เกินคร่ึงไม่ออกกําลังกาย (ร้อยละ 53.96) รับรู้เรื่องโรคอ้วนในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้เครื่องทุ่นแรง (ร้อยละ 
96.89) พักอาศัยอยู่บนชั้นท่ี 2 ขึ้นไป (ร้อยละ 58.22) ครอบครัว ผู้ร่วมงาน บุคลากรสุขภาพและชุมชนมีบทบาทช่วยควบคุม

น้ําหนักระดับน้อย ขณะที่สถานท่ีทํางานมีบทบาทในระดับน้อยท่ีสุด  
7.2 กลุ่มตัวอย่างมีค่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนลงพุง หลังใช้นวัตกรรมและให้ความรู้สูงกว่าก่อน

ใช้นวัตกรรมและให้ความรู้ทุกข้อ สอดคล้องกับการศึกษาของ  พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ และอดิศักด์ิ สัตย์ธรรม (2559)  
สาเหตุเพราะปัจจัยท่ีทําให้เกิดโรคอ้วนลงพุง ได้แก่  พฤติกรรมการบริโภค การบริโภคอาหารมากเกินความจําเป็น โดยเฉพาะ

อาหารหวาน มัน เค็ม พฤติกรรมรับประทานอาหารพลังงานสูง อาหารหวาน/น้ําหวานในรูปต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน การไม่ออกกําลัง
กาย ปัจจัยทางด้านกรรมพันธ์ุท่ีทําให้เกิดโรคอ้วนพบได้น้อยมาก การที่มีสมาชิกในครอบครัวอ้วน มักเกิดจากพฤติกรรมการ

รับประทาน และรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีคล้ายกันของสมาชิกในครอบครัวมากกว่า มีอุปนิสัยคล้ายหรือเหมือนกัน ของคนใน

ครอบครัว ผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะด้านการออกกําลังกาย 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 

 8.1 จากการศึกษาท่ีพบนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเก่ียวกับภาวะเมตาบอลิกให้

ผู้ใหญ่ตอนปลาย เหมาะสําหรับวัยผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงและหากมีการนํานวัตกรรมนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องใน

ระยะเวลา 3-6 เดือนจึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง 
           8.2 จากการวิจัยคร้ังนี้พบปัญหาในการทําวิจัย คือเร่ืองเวลา ระยะเวลาในการทดลองนวัตกรรมมีน้อยเกินไป อาจ
วัดผลได้ค่าท่ีไม่แน่นอนนัก ในการทําวิจัยในคร้ังต่อไปควรระมัดระวังเรื่องเวลาในการทดลองนวัตกรรม 
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 8.3 ผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุงควรนํานวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
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ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
Effectiveness of Postpartum Maternal Education Model  

Using Information Technology 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังเพ่ือเปรียบเทียบผลการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มารดา

หลังคลอดท่ีคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดที่พักฟ้ืนและเตรียมจําหน่าย ณ หอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลนครปฐม และ
โรงพยาบาลมะการักษ์ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 40 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านการตรวจสอบความ
แม่นตรงและหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา สถิติวิเคราะห์ คือ ร้อยละ และสถิติ T-test ผลการศึกษาพบว่า มารดาหลังคลอด
ระหว่างก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้/ทัศนคติ/การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด   
อยู่ในระดับปานกลางดูแลสุขภาพของตนเองได้ไม่ดี หลังจากได้รับความรู้โดยให้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าความรู้/ทัศนคติ/
การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด อยู่ในระดับดีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ วิจัยมีข้อเสนอแนะ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมให้ความรู้มารดาหลังคลอดสามารถเปิดได้ด้วย QR code และทางผู้วิจัยได้นําไปแพร่เผยใน Social Network และ 
2) นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมให้ความรู้มารดาหลังคลอดไปพัฒนาบนหอผู้ป่วยและทําการวิจัยอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ัง
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อไป และ 3) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ความน่าเชื่อถือในงานวิจัย
มีมากย่ิงข้ึน และ ทําการเพิ่มกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเพ่ือให้งานวิจัยคร้ังต่อไปได้ผลท่ีตรงตามความเป็นจริง 

 
คําสําคัญ: มารดาหลังคลอด  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

The research on the effectiveness of the postpartum maternal education model using information 
technology was aimed at studying the changes in the self-care ability of postpartum women that occurred 
after providing this model of knowledge. The independent variables were personal factors, age classification, 
status, education, and occupation. The sample used in this study included 32 postpartum mothers from 
Division of Obstetrics – Postpartum, Nakornpathom Hospital and 8 postpartum mothers from Division of 
Obstetrics – Postpartum, Makarak Hospital, Kanchanaburi. The tool used in the study was the self-care 
ability of postpartum mothers evaluation form. It was divided into 4 elements. Element 1 was divided into 
2 parts: Part 1 General information and Part 2 Childbirth information, Element 2 was a questionnaire about 
postpartum maternal knowledge, Element 3 was a questionnaire about postpartum maternal attitude, 
and Element 4 was a questionnaire about postpartum maternal application. The self-care ability of 
postpartum mothers evaluation form was checked for its accuracy and the alpha coefficient was 0.82. 
The analytical statistics were chi-square and pair-t-test. The reliability was 0.86. The statistics used for 
the analysis were percentage, mean, and standard deviation. The research found that:  

1. Most respondents were in the age range of 20-25 years old, which was 42.50%, had a married 
marital status at 60.00%, had secondary education at 57.5%, and had no occupation at 35.00%.  

2. The respondents were able to take care of themselves after receiving knowledge from the 
technological media. The overall picture was at the very good level.  
 
Keywords: postpartum mothers, information technology 
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1. บทนํา 
  

ระยะหลังคลอดเป็นระยะพัฒนาการช่วงเวลาหนึ่งของสตรี เริ่มจากหลังคลอดทารกคลอดจนกระท่ังร่างกายกลับคืนสู่

สภาพปกติเหมือนก่อนต้ังครรภ์ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ หญิงหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงด้างร่ายกายจิตใจ ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะเกิดข้ึนทันทีหลังคลอด มีการปรับสมดุลการทํางานของร่างกายในระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ร่างกาย

กลับสู่สภาพเดิมก่อนการต้ังครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจในระยะหลังคลอดเป็นผลมาจากความวิตกกังวลในระยะของ

การต้ังครรภ์และโดยท่ัวไปแล้วจะไม่เป็นท่ีสังเกตได้ชัดเจนเหมือนร่างกาย ยกเว้นรายท่ีมีปัญหาด้านจิตใจต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์ก็

จะมีอาการและอาการแสดงต่อเนื่องกันไปจนถึงระยะคลอดและระยะหลังคลอด การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนต่าง ๆได้ ก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพและส่งผลให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆได้  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากข้ึนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนิน

ชีวิตของคนเกือบทุกระดับจึงมีการจัดรูปแบบการให้ความรู้  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดท่ีให้ความรู้ในรูปแบบสื่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีหลังคลอด ได้แก่ ทําให้มารดาหลังคลอดมีโอกาสใช้

ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี มารดาหลังคลอดมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางท่ีเหมาะกับ

ความสามารถของตนเองทําให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดระหว่างก่อนและหลังได้รับรูปแบบ

โปรแกรมการให้ความรู้โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. คําถามการวิจัย 
 

ความแตกต่างความรู้ ทัศนคติและการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างไร 
 
4. นิยามคําศัพท์  
 

4.1 มารดาหลังคลอด หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่หลังคลอดรกจนถึงก่อนจําหน่ายกลับบ้าน 
4.2 ความรู้ท่ีให้มารดาหลังคลอด หมายถึง อาการผิดปกติท่ีควรรีบมารับ การตรวจรักษาก่อนถึงวันนัด การ 

รับประทานอาหาร การพักผ่อน การรักษาความสะอาดของร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ การทํางาน ยาท่ีควรมารดาหลังคลอด

จะได้รับ การฉีดวัคซีนทารก พัฒนาการทารก วิธีการเก็บน้ํานม การบริหารร่างกาย และการคุมกําเนิด 
4.3 ความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้รู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โดยใช้สื่อท่ีสร้าง

ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
 

5.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดหลังการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากก่อนการ

ได้รับรูปแบบความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยี 
5.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดกหลังการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างจากก่อนการได้รับ

ความรู้ 
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5.3 การนําความรู้ในการปฏิบัติตนหลังคลอดไปใช้ในชีวิตประจําวันหลังการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ต่างจากก่อนได้รับความรู้ 
 
6. การทบทวนวรรณกรรม 
 

6.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการให้ความรู้    
ความรู้ หมายถึง การได้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริง รูปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ์แนวปฏิบัติสิ่งของเหตุการณ์หรือบุคคล 

ซ่ึงได้จากการสังเกตประสบการณ์ หรือจากสื่อต่าง ๆ ประกอบกับความรู้จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือความคิด 
ความหย่ังรู้หย่ังเห็นหรือสามารถเชื่อมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์  

ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) ตั้งสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 
5 ประการ คือ 1) ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ได้หลุดพ้นจากการพึ่งพาไปสู่ความเป็นอิสระท่ีสามารถชี้นําตนเองได้รวมไปถึงการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่เอง 2) ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่สามารถดึงประสบการณ์ชีวิตของพวกเขามาช่วยในการเรียนรู้ได้ทันที 3) ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่พร้อมท่ี

จะเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทใหม่ทางสังคม หรือบทบาทของชีวิต 4) ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง

และต้องการเรียนรู้สิ่งท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทันที 5) ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่มีแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญในการ

เรียนรู้มากกว่าปัจจัยภายนอก (Corley,2008 และอมราภรณ์ หมีปาน, 2552) 
 

6.2 ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้นทําให้

คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว มีการทํากิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันง่ายข้ึน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ด้านการศึกษา การใช้เครื่องมือสารสนเทศในด้านการศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน  การใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการสอน  เป็นการช่วยให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษให้เป็นประโยชน์แก่ระบบการศึกษาได้มากข้ึน                   
การนําคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการสอนและการศึกษามีประโยชน์ในเรื่องดังต่อไปน้ี  คือ 1. เพ่ือการสอนแบบตัวต่อตัว 
2. เพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ในการเรียน 3. เพ่ือการสาธิต 4. เพ่ือการเล่นเกมและสถานการณ์จําลอง 5. เพ่ือสอนงานด้านการเขียน 
6. เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน 7. เพ่ือช่วยผู้เรียนท่ีมีปัญหาเฉพาะตัว 

 

6.3 แนวคิดการดูแลมารดาหลังคลอด และการดูแลทารก 
การต้ังครรภ์ และคลอดบุตร ทําให้ร่างกายมีการเปล่ียนแปลง และบางส่วนได้ รับผลกระทบอย่างมาก การฟ้ืนฟูให้

ร่างกายกลับมาสู่สภาพปกติจําเป็นต้องได้รับ การดูแลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร ทําให้ร่างกายมี

การเปลี่ยนแปลง และบางส่วนได้ รับผลกระทบอย่างมาก การฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาสู่สภาพปกติจําเป็นต้องได้รับ การดูแล
และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง โดยประเมินตามกรอบแนวคิด ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ การฝากครรภ์ 
ประวัติการคลอด จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ์ จํานวนคร้ังของการคลอด จํานวนของการแท้ง จํานวนทารกท่ีมีชีวิตอยู่ อายุ
ครรภ์ (สัปดาห์) อายุครรภ์ (วัน) การวินิจฉัยการต้ังครรภ์ ความผิดปกติ ความรู้ในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดด้าน

ความรู้ ทัศนคติและการดูแลตนเองการรับประทานอาหาร การพักผ่อน การรักษาความสะอาดของร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์

การทํางาน ยาท่ีควรจะได้รับ การฉีดวัคซีน พัฒนาการทารก วิธีการเก็บน้ํานม การบริหารร่างกาย การคุมกําเนิด อาการ
ผิดปกติท่ีควรรีบมารับการตรวจรักษาก่อนถึงวันนัด 
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6.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยนี้เป็นแบบทดลองเบ้ืองต้นเร่ืองผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาต่อความรู้การปฏิบัติตนในหญิงหลังคลอด

โรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตนหลังคลอดก่อน และหลังการให้

โปรแกรมสุขศึกษาในหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่หญิงหลังคลอดท่ีเข้ารับการบริการในหอผู้ป่วยหลัง

คลอด จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงหลังคลอดมีคะแนนเฉล่ียของความรู้ก่อนการได้รับโปรแกรมสุข

ศึกษาเท่ากับ 19.6 และหลังการได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเท่ากับ 26.25 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย 
ของความรู้หลังการได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.001 หญิงหลังคลอด พฤติกรรมการปฏิบัติอยู่

ในระดับสูงและปานกลาง ร้อยละ 97.5 และ ร้อยละ 95.5 ตามลําดับ จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรมีการจัด

โปรแกรมการให้สุขศึกษาเรื่องความรู้และการปฏิบัติตนในหญิงหลังคลอดทุกรายต้ังแต่ในช่วงท่ีฝากครรภ์ในไตรมาสท่ีสามท่ี

แผนกฝากครรภ์และหลังคลอดให้ทําการทบทวนในโปรแกรมสุขศึกษาในหญิงหลังคลอดเดิมอีกครั้งและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เรื่อง

การอาบนํ้าและเช็ดตาบุตรเปิดในช่วงเวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น (ปฤษณพร ศิริจรรยา, 2560) สามารถทําให้เกิดความ

เข้าใจในการปฏิบัติตนของหญิงหลังคลอดได้ 

 
7. วิธีการดําเนินวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องผลของรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงพยาบาลนครปฐม 
อ.เมือง จ.นครปฐม และโรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
แบบก่ึงทดลอง (quasi experimental research) โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

7.1 ประชากร  คือ มารดาหลังคลอดที่โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลมะการักษ์ 
7.2 กลุ่มตัวอย่าง  คือ มารดาหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดท่ีพักฟ้ืนและเตรียมจําหน่าย ณ หอ

ผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลมะการักษ์ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
7.3 การคํานวณขนาดตัวอย่าง 

n  =  
21 e

  

           N  =  ขนาดของประชากร 
           n  =  ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
           e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างในท่ีนี้กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 
ในท่ีนี้กําหนดให้มีค่าเท่ากับ เม่ือ         N  =  100  คน 
                 e  =  0.05 
แทนค่าสูตร  n  =  100/(1+[100(0.05)^2] 
                     n  =  3.846   ≈  38 คน   =  40 คน 
 

7.4 เกณฑ์การคัดเข้า มารดาหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดท่ีพักฟ้ืนและจําหน่าย ณ หอผู้ป่วยสูติ

กรรมโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลมะการักษ์ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
7.5 เกณฑ์การคัดออก มารดาหลังคลอดท่ีคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดท่ีพักฟ้ืนและเตรียมจําหน่าย ณ หอ

ผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลมะการักษ์ ในช่วงเวลาอ่ืนนอกจากเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2561 และผู้ท่ีไม่เข้าร่วมการวิจัย 
7.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
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     7.6.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคลอด จํานวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลตนเอง จํานวน 10 ข้อ 
ส่วนท่ี 3  เป็นคําถามเก่ียวกับทัศนคติในการดูแลตอนเอง จํานวน 10 ข้อ 
ส่วนท่ี 4  เป็นคําถามเก่ียวกับการนําไปใช้ในการดูแลตนเอง จํานวน 10 ข้อ 
     7.6.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างหนังสือโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องการ

ดูแลความสะอาดร่างกายของมารดาหลังคลอด การคุมกําเนิดภายหลังการคลอด การบริหารร่างกายของมารดาหลังคลอด การ
มีเพศสัมพันธ์ภายหลังการคลอด พัฒนาการของทารกตามช่วงวัย มาตรฐานการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ยาท่ีมารดาหลังคลอด

ควรจะได้รับ อาการผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์กอ่นวันนัด การรับประทานอาหารของมารดาหลังคลอด การพักผ่อนของมารดา

หลังคลอด การทํางานของมารดาหลังคลอด วิธีการเก็บน้ํานม 
7.7 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ โดยศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องโดยการรวบรวมข้อมูลท้ังแนวความคิด ทฤษฎี 

หลักการ วิธีการ เกี่ยวกับ ความรู้มารดาหลังคลอด สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามและเก่ียวกับความรู้ในการปฏิบัติตนของมารดาหลังคลอด การหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามผู้วิจัยจะนํา

แบบสอบถามทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นดําเนินการวิจัยโดย รับใหม่มารดาหลังคลอด

ท่ีหอสูติกรรม ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เลือกมารดาหลังคลอดท่ีคลอดทางช่องคลอดและ

ผ่าตัดคลอดที่พักฟ้ืนและเตรียมจําหน่าย สร้างสัมพันธภาพกับมารดาหลังคลอด ประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของมารดา

หลังคลอดก่อนให้ความรู้ ให้ความรู้ใน รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดหลังให้

ความรู้ 
7.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     7.8.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานของความร่วมมือจากโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลมะการักษ์ เพ่ือขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เม่ือได้รับอนุญาต ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามพร้อม

ท้ังอธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการทําแบบสอบถาม  
     7.8.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามชุดท่ี 1 ให้กลุ่มตัวอย่างทําและเม่ือทําเสร็จรับคืน และจะให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

การให้ความรู้ และแจกแบบสอบถามชุดท่ี 2 ให้กลุ่มตัวอย่างทํา เม่ือทําเสร็จรับแบบสอบถามคืน เม่ือกลุ่มตัวอย่างทําเสร็จ

ตรวจสอบว่าข้อมูลครบหรือไม่ 
           7.9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

    7.9.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content Validity) ผู้วิจัยให้ผู้ เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบแบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นความ

ถูกต้องในด้านเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดมี

ความสมบูรณ์ (Validity 0.82) 
    7.9.2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้ว

ไปทดลองใช้กับมารดาหลังคลอด (Reliability 0.86) 
7.10 การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล นําผลจากแบบสอบถามมาหาค่าร้อยละ (Percentage) ของ

แบบสอบถาม หาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) (Standard Deviation) และค่า Paired t-test ของแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
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8. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่า มารดาหลังคลอดในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.5  มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ร้อยละ 60 มี
สถานภาพสมรสมีสามีช่วยดูแล  ร้อยละ 57.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มารดาหลังคลอด ร้อยละ 65 ทุกคนประกอบ

อาชีพ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85.0 เป็นมารดาท่ีเข้ารับการฝากครรภ์ และได้รับความรู้การดูแลสุขภาพตนเองขณะฝากครรภแ์ละ

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปยังพบว่า มารดาหลังคลอด จํานวน 40 คน ส่วนใหญ่อายุ 20-25 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.50 สถานภาพสมรส จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 หย่าร้าง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 การศึกษาส่วนใหญ่

ศึกษาช้ันมัธยมศกึษา จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ได้รับการฝากครรภ์ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 มีประวัติ

การคลอดปกติ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 จํานวนคร้ังของการต้ังครรภ์ส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ 1 ครั้ง จํานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.00 เคยแท้ง 1 ครั้ง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ไม่เคยแท้ง จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
จํานวนทารกส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ 1 คน จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 อายุครรภ์ส่วนใหญ่ อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ 
จํานวน 17 คิดเป็นร้อยละ 42.50 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 การวินิจฉัยการต้ังครรภ์ ส่วน
ใหญ่เจ็บครรภ์ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความผิดปกติส่วนใหญ่ไม่มีความผิดปกติ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.50 
 ความรู้ ทัศนคติ และการนําไปใช้ในการปฏิบัติตนหลังคลอด ภายหลังให้ความรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ

กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความรู้ ทัศนคติ และการนําไปใช้ทางปฏิบัติตนหลังคลอดสูงกว่าก่อนได้รับความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง มารดาหลังคลอด

ระยะต้ังแต่หลังคลอดรกจนถึงก่อนจําหน่ายกลับบ้านท่ีได้รับความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเปรียบเทียบก่อนและ

หลังให้ความรู้ พบว่าหลังให้ความรู้มารดาหลังคลอดมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน ทัศนคติในการดูแลตนเองเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 
สามารถสาธิตย้อนกลับและนําไปใช้ได้ดีขึ้น 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างก่อน-หลังให้ความรู้โดยให้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (n = 40) 

ความแตกต่าง ก่อน-หลัง 
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Mean St. Deviation t Df Sig.(2-tailed) 

ด้านความรู้ -3.25 3.49 -5.88 39.00 0.00 
ด้านการทัศนคติ -3.05 3.10 -6.21 39.00 0.00 
ด้านการนําไปใช ้ -2.97 3.80 -4.94 39.00 0.00 

 
9. อภิปรายผล 

 

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดก่อนการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างกับหลังได้รับความรู้อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิตินั้นเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีว่า ด้วยจากการสั่งสมความรู้จําเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ด้านพุทธพิสัยในการ

รับรู้องค์ความรู้โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับคือ ความรู้ความเข้าใจการนําความรู้ไปใช้การ วิเคราะห์การสังเคราะห์และ

การประเมินค่า และในด้านทักษะพิสัยคือความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึงการรับรู้หลักปฏิบัติท่ีถูกต้องต้องผ่านการ

ฝึกผนอย่างตนเองจนเกิดทักษะและปฏิบัติได้ถูกต้องจริง (ปฤษณพร ศิริจรรยา, 2560)  อีกท้ังทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

หลังคลอดก่อนการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างกับหลังได้รับความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติสะท้อนได้ว่า 
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างมาจากมารดาท่ีมีประสบการณ์ประกอบกับได้รับคําแนะนําในการดูแลตนเองอย่างดีจากพยาบาลที่มี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 603



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
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ประสบการณ์ย่อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มารดาหลังคลอดได้อย่างม่ันใจจนส่งผลให้เกิดความต้ังใจในการรับรู้และเปลี่ยน

ทัศนคติผ่านการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากย่ิงข้ึน (สุพรรณิการ์ ปานบางพระ พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม, 2556) อย่างไรก็ตาม   
การนําความรู้ในการปฏิบัติตนหลังคลอดไปใช้ในชีวิตประจําวันก่อนการได้รับความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างกับหลัง

ได้รับความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ย่ิงทําให้เห็นชัดว่า การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอกนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการช่วยเตือนความทรง

จําในสมองในรูปแบบของภาพที่จะจดจําและนํามาใช้เม่ือต้องการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  
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รูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและ
โภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

Health Promoting Model with Exercising was be Activities Stretching Muscles 
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การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและโภชนาการอาหาร

สําหรับผู้สูงอายุ ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเน้ือและโภชนาการ โดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี และ
จัดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเน้ือและโภชนาการในพ้ืนท่ี โดยจะทําศึกษา
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการประเมินการจัดรูปแบบกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลและประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแล ชุมชนตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี จากผลสรุปการดําเนินการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ียังขาดหน่วยงานพ่ีเลี้ยงทางวิชาการท่ีให้คําแนะนํา และการสนับสนุนด้านวิชาการ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพ้ืนท่ี     
ท่ีเหมาะสมร่วมกัน  

 
คําสําคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ  การออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  โภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 
Research a Health Promotion Model with exercising was activ ities stretching muscles and foods 

nutrition for Elderly in Huaymuang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. The 
objective of the research was to study and enhance the health of the elderly working with local participation 
and formulate health promotion activities for the elderly in the area. The participatory study will be 
conducted to development a participatory process to promote the participation of health stakeholders 
in the evaluation and formulation of elderly health promotion activities. The sample groups are the 
elderly, the elderly caretakers, the sub districts, the local administration and health promotion agencies 
in the area. The results of the research model of health promotion for the elderly in the area. There is a 
lack of academic mentors and academic support to local government organizations.  

 
Keywords: health promotion model, exercising by stretching muscles, foods nutrition for elderly 
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1. บทนํา  
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสังคมไทย มีจํานวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทย เข้าสู่ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (population ageing)" ซ่ึงมีผลต่อสภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขและสังคมของประเทศในระยะยาว  
โดยประเทศไทยจะก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2563  การเตรียมการรองรับโดยให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชนจึงเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีต้องวางแผนดําเนินการ (กงพัฒน์ แกมนิล และพรทิพย์ คําพอ, 2556) เนื่องจากผู้สูงอายุ 
มีการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมสภาพด้านร่างกาย ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ลดลง ความต้านทานต่อโรค

ลดลง ผู้สูงอายุจึงเกิดปัญหาสุขภาพได้มากกว่าวัยอ่ืน และส่วนใหญ่ มีปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
ใช้งบประมาณในการดูแลและรักษาสุขภาพสูง (ธนายุส ธนธิติ และกนิษฐา จํารูญสวัสด์ิ, 2558)  

จากการทวนสอบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า จํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของจังหวัด

นครปฐม ในปีพ.ศ. 2560 มีประชากรวัยสูงอายุ จํานวน 135,642 คน จากประชากรทั้งหมด 809,408 คน มีจํานวน          
เกินร้อยละ 10 โดยข้อมูลผู้สูงอายุในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วย   
ด้วยโรคเร้ือรัง เบาหวานความดันโลหิตสูง ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และขาดการออกกําลังกาย การยืดเหยียด

กล้ามเนื้อขาด การดูแลต่อเนื่องจากบุตรหลานไม่มีสังคมและกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงมีปัญหาเศรษฐกิจ บางรายไม่มีรายได้ 
(ยุทธนา พูนพานิช และแสงนภา อุทัยแสงไพศาล, 2557)  และปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตําบลห้วยม่วงยังคง

ดําเนินการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ คือ มีการดําเนินการให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ

อาสาสมัครประจําหมู่บ้านมาตรวจร่างกายผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือนเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการในลักษณะการสร้าง

เสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีจํากัด รวมท้ัง

บุคลากรที่จะดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมยังไม่ชัดเจน และขาดหน่วยงานพ่ีเลี้ยงทาง

วิชาการท่ีให้คําแนะนํา และการสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ

เพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมร่วมกัน ระหว่าง ภาควิชาการ ชุมชน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด

รูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะชุมชน สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
     1.2.1. เพ่ือศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี

ตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม     
     1.2.2 เพ่ือจัดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม          
                                

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) เพ่ือจัดทําการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม    และจัดทํารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม     
    1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาเฉพาะตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
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    1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1.3.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้สูงอายุ  
1.3.3.2  หน่วยงาน 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน (นายก อปท.) , ผู้นําท้องท่ี (ประธานชุมชน กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน), ภาคประชาชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แกนนํา

และอาสาสมัคร), หน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพ (บุคลากรสาธารณสุข) 
 

1.4 ขอบเขตตัวแปร    
1.4.1 การส่งเสริมศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
1.4.2 การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรม 5 อ. 
 

1.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) 

 

การทํางานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  เป็นวิธีดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ       
มีส่วนร่วม โดยจัดเวทีกลางให้ผู้เข้าร่วมมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างทีมสร้างเสริมสุขภาพ กําหนดวิสัยทัศน์       
และแนวทางการพัฒนาทีม ทีมวิเคราะห์ชุมชน วางแผนเขียนโครงการดําเนินโครงการ และประเมินผลโครงการผลวิจัยพบว่า 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังหมดเป็นกระบวนการสร้างเสริมทีมให้เข้มแข็ง โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรขยายแนวร่วม/เครือข่าย 
รวมท้ังการประสานกับองค์กรท้องถ่ินเพ่ือผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ความต่อเนื่องของกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนเป็น

สิ่งท่ีต้องการการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมท่ีมุ่งสู่สุขภาวะ (ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ และคณะ,2554)     
ซ่ึงการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุกลยุทธ์หลัก 5 อ. นั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อ

มุ่งหวังให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ช่วยกันจัดข้ึน พร้อมด้วยสมาชิกองค์กรปกครอง

รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผู้สงูอายุ 
ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

การส่งเสริมศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research: PAR) ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กว่า 65 แห่ง เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  (เครือข่ายร่วมสร้างท้องถ่ินน่าอยู่, 
2560) โดยชุมชนท้องถ่ินออกแบบและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเอ้ือต่อการดํารงชีวิต 
 
2. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฏี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา หน่วยงานสาธารณสุขและระบบสุขภาพท้ังหมดปรับตัวให้เรื่องของสุขภาพเป็นภารกิจ

ของทุกคนท่ีจะต้องมีส่วนร่วมปกป้องตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมสุขภาวะ และดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีหน่วยงาน

สาธารณสุขสนับสนุน การปรับเปลี่ยนเช่นนี้ต้องการองค์ความรู้ท่ีนําไปสู่การปฏิบัติท่ีเห็นผลและสร้างกระบวนการเรียนรู้       
ในชุมชนต่าง ๆ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555) ในปีพ.ศ. 2558 ประชากรไทยมีจํานวนราว 65.1 ล้าน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป     
11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรท้ังหมด จากการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุด้วยว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และจะเป็น

สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปีพ.ศ. 2574  
 “สสส.สนับสนุนการจัดระบบการทํางานในพื้นท่ีให้เกิดการจัดการท่ีดี ออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

อบรมทักษะ โดยอาศัยข้อมูลสุขภาพตําบล และงานวิจัยชุมชนเป็นฐานในการทํางาน ซ่ึงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็น

จุดต้ังต้นท่ีจะทํางานร่วมกันอย่างเข้มข้นต่อไป” (สุขภาวะชุมชน,2560) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์

สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย (ศวภ.) ผ่านประสบการณ์การทํางานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุหลายพ้ืนท่ี  
ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ประเด็นผู้สูงอายุ) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ประเด็นผู้สูงอายุ เม่ือนํามาทบทวน สรุปบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้ นํามาสู่แนว

ทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ินประกอบด้วยแนวทาง 6 ประการ ได้แก่ 
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. การปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  
3. การพัฒนาระบบบริการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
4. การจัดต้ังกองทุนและจัดให้มีสวัสดิการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ  
6. การพัฒนากติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง  
"สูงวัยสร้างเมือง" ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย

ชมุชนท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ช่วยกันจัดข้ึน พร้อมด้วยสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กว่า 65 แห่ง เข้า
ร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  (เครือข่ายร่วมสร้างท้องถ่ินน่าอยู่ ,2560) โดยชุมชนท้องถ่ิน ออกแบบและ

พัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเอ้ือต่อการดํารงชีวิตท่ียืนนาน กลยุทธ์หลัก 5อ. ประกอบด้วย  
อ.ที่ 1 อาหาร (กินอาหารดี) โดยผู้สูงอายุ ปลูกเอง ปรุงเอง กินในครอบครัวและแบ่งปัน 
อ.ที่ 2 ออกกําลังกาย (มีกําลัง) เน้นกิจกรรมทางกายท่ีทําเองท่ีบ้าน รวมขั้นตอนที่ 2 กันออกกําลังกายเป็นประจํา การ

ผนวกการออกกําลังกายเข้าไปในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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อ.ที่ 3 อาชีพ (สร้างสัมมาชีพ) ตามความถนัด หรือความเชี่ยวชาญท่ีเป็นต้นทุนชีวิตของผู้สูงอายุ อาชีพใหม่ท่ีช่วย

พัฒนาสุขภาพไปพร้อมกันด้วยและเป็นลดรายจ่ายภายในชุมชน และตามโอกาสท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและเครือข่าย 
อ.ที่ 4 ออม (เก็บออม) โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออมร่วมกับกลุ่ม หรือกองทุนในชุมชนเพ่ือจะได้รับสวัสดิการจากกลุ่ม

และกองทุนอย่างพอเพียง จัดระบบให้ผู้สูงอายุท่ีมีจิตอาสาได้มีโอกาสในการ “ออมความดี” เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและมี

ผลตอบแทนจากการทําความดี  
อ.ที่ 5 อาสา (ปรับบ้าน และดูแลเพ่ือน) โดยชักชวนให้ผู้สูงอายุทํางานอาสาในกลุ่มของตนเอง เช่น การร่วมกัน

ซ่อมแซมบ้านและปรับสิ่งแวดล้อมให้เพ่ือนหรือผู้ยากไร้ในชุมชน การลงแขกของกลุ่มผู้สูงอายุในการทําความสะอาดพื้นท่ี

สาธารณะและศาสนสถาน การรวมตัวกันรณรงค์จัดการขยะชุมชน การรวมเงินและรวมแรงในการลงพ้ืนท่ี เย่ียมเยือนเพ่ือน

ผู้สูงอายุ   
อย่างไรก็ดี ความสําเร็จของระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นยังไม่อาจเรียก

ได้ว่าบรรลุผลถึงท่ีสุดเพราะปัญหาด้านสุขภาพมีพลวัตและซับซ้อนแปรเปล่ียนไปตามสภาพสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ การดําเนินงานด้านการดูแลสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจําเป็นต้องแสวงหารูปแบบและ

มาตราป้องกันอย่างรู้เท่าทัน การรักษาแบบหย่ังลึก และการฟ้ืนฟูอย่างครบวงจรและเป็นพลวัตเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน รวมพลัง

เป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือระบบการดูแลสุขภาพชุมชนได้ในท่ีสุด   
(หทัยชนก บัวเจริญ, 2558) 

 
3. วิธีการดําเนินงาน 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.1.1 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัว จํานวน 45 คน ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และการ

สนทนากลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบประเมินสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี (ด้านสุขภาพและจิตใจ) แบบสัมภาษณ์และแนวคําถาม 
พ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
      3.1.2 กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชนและกลุ่มภาคีสนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยงาน 4 องค์กรหลัก คือ ผู้นํา
ภาคท้องถ่ิน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นําภาคท้องท่ี (ประธานชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ภาคประชาชน (ประธาน 
อสม. แกนนํา อฟปร.) และหน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพ (บุคลากรสาธารณสุข) จํานวน 25 คน ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และ
การสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายชุมชนและกลุ่มภาคีสนับสนุน แบบสัมภาษณ์

และแนวคําถาม 
 

3.2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ได้แก่ 
  3.2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ 
       3.2.1.1 การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานประจําปี รายงานการประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ 
          3.2.1.2 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
           3.2.1.3 การสรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการมีส่วนรวมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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 3.2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการการสร้าง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   3.2.2.1 แนวทางการสัมภาษณ์ จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้สูงอายุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
      3.2.2.2 แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษา

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
       3.2.2.3 แบบวิเคราะห์แนวทางรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
และสรุปผลการศึกษาวิจัย  
 การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว มีเคร่ืองมือวิจัยท่ีสําคัญ ได้แก่  
 แบบสอบถามสําหรับผู้สูงอายุเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- แบบสอบถามเชิงปริมาณ 
 1. แบบสอบถามเรื่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่องการ

ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม  
2. แบบสอบถามเรื่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม กิจกรรมกบัครอบครัวและสังคม  
    3. แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายชุมชนและกลุ่มภาคีสนับสนุน ประกอบด้วย ข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นต่อข้อมูลด้านรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  
- แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

1.  แบบบันทึกข้อมูลสําหรับผู้สูงอายุและครอบครัวและผู้นําชุมชน ประกอบด้วย ประเด็นหลักท่ี 1 
สถานการณ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ประเด็นหลักท่ี 2 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ประเด็นหลักท่ี 3  
การประเมินผลและคืนข้อมูลรูปแบบการจัดการในชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประเด็นหลักท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

3.3 ขั้นตอนและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดประชุม การสนทนากลุ่ม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการดําเนิน

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี ซ่ึงได้เชิญวิทยากรและนักศึกษาสาขา     
วิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมและเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพ    
ทางกาย และได้เชิญวิทยากรและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมและเก็บข้อมูลด้านโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมหากลุ่มแกนนําพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และแนวทางการจัดกิจกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี 
เป้าหมายของการดําเนินการ  
เพ่ือศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ท่ีศึกษา ร่วมถึงสร้างการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผนในการ

ตระหนักถึงปัญหาความต้องการของระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมท้ังสะท้อนข้อมูลท่ีได้ค้นพบ และใช้กระบวนการกลุ่ม

เพ่ือระดมความคิดเห็น ร่วมถึงสร้างการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมอบรม โครงการ “การฝึกอบรมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุโดยวิธีการยืด

เหยียดกล้ามเนื้อ และโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรบัผู้สูงอายุ” 
เป้าหมายการดําเนินการ  เพ่ือจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุโดยวิธีการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมสรุปผลการจัดทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่ 

เป้าหมายการดําเนินการ  เพ่ือจัดประชุมสรุปผลการดําเนินการการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง และผล
การดําเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี 
 
4. ผลการศึกษา 
 

ในพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดกิจกรรมตามปัญหา

ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีแต่ยังไม่ครอบคลุมในประเด็นด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุโดยวิธีการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อและทางด้านโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึงจําแนกเป็น      
2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วม                
และการจัดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม                
ในวัตถุประสงค์ข้อแรก คือ การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
โดยการจัดประชุมหากลุ่มแกนนําพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แนวทางการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี ได้แก่ อบต. /รพ.สต / เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข /อสม./ ผู้นําชุมชน/ อพม. /      
อปพร. จํานวน 25 คน โดยมีรายละเอียด และประเด็นสําคัญ ได้แก่ ประเด็นหลักท่ี 1 สถานการณ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน

พ้ืนท่ี,  ประเด็นหลักท่ี 2 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ี,  ประเด็นหลักท่ี 3 ประเมินผลและคืนข้อมูลรูปแบบการจัดการใน

ชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประเด็นหลักท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สําหรับวัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง คือ การจัดรูปแบบ

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการสํารวจ      
ความต้องการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในเบื้องต้นโดยอาศัย    
กลยุทธ์หลัก 5 อ. (ด้านอาหาร,ด้านการออกกําลังกาย,ด้านอาชีพ,ด้านการออม และด้านอาสา) พบว่า ผู้สูงอายุในตําบลห้วย

ม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้ความสนใจอยู่ 2 ด้านจาก 5 ด้าน คือ ด้านการออกกําลังกาย และด้านอาหาร         
และได้จัดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ โครงการ “การฝึกอบรมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ” 
โดยใช้การออกกําลังโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นการให้ความรู้ และการฝึกการยืดเหยียดร่างกายในท่าต่าง ๆ ตามหลัก   
ก่อนและหลังการออกกําลังกาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 45 คน จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
มีความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ในระดับดีมากจํานวน 23 คน (ร้อยละ 51.1) ในระดับดีจํานวน 21 คน (ร้อยละ 46.6) 
และระดับปานกลางจํานวน 1 คน (ร้อยละ 2.2)  ในส่วนของทัศนคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ด้วย จํานวน 32 คน (ร้อยละ 71.) และไม่แน่ใจ จํานวน 10 คน (ร้อยละ 22.2)  สําหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายเป็นประจํานั้น จํานวน 17 คน (ร้อยละ 37.7) และออกกําลังกาย
เป็นบางครั้ง จํานวน 28 คน (ร้อยละ 62.2)  และมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับดี

มากจํานวน 35 คน (ร้อยละ 77.7)  ในระดับดีจํานวน 9 คน (ร้อยละ 20.0) และระดับปานกลางจํานวน 1 คน (ร้อยละ 2.2)
การจัดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกิจกรรมที่สอง คือ โครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อ

สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ” เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติการทําอาหารเมนูต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เช่น แกงจืด น้ําพริก และอาหารจําพวกปลา เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 45 คน จาก
การตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในระดับ  ดี
มากจํานวน 21 คน (ร้อยละ 46.6) ในระดับดีจํานวน 21 คน (ร้อยละ 46.6) และระดับปานกลางจํานวน 3 คน (ร้อยละ 6.7) 
และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยปฏิบัติเป็นประจํา จํานวน 26 คน (ร้อยละ 57.7) ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง จํานวน 19 
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คน (ร้อยละ 42.2) และมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากจํานวน 37 คน (ร้อยละ 
82.2)  ในระดับดีจํานวน 6 คน (ร้อยละ 13.3) และระดับปานกลางจํานวน 2 คน (ร้อยละ 4.4) 

 
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย  
  5.1.1 การหากลุ่มแกนนําพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการสร้าง

เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี 
  5.1.2 การศึกษาและประสานงานแบบความเชื่อมโยงผ่านกระบวนการจัดการในพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้นํา

ท้องถิ่น ผู้นําท้องท่ี ผู้นําภาคประชาชน ผู้นําหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนการทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ 
  5.1.3 การดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรม 5 อ. และภาคีเครือข่ายสามารถนําแนวทาง

ไปพัฒนากระบวนการจัดทํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
  5.1.4 สนับสนุนให้ เกิดนโยบายสาธารณะด้านระบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนประเด็นการส่ งเส ริม  
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี  
 

  5.2 อภิปรายผล 
  จากผลการดําเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

และโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมศักยภาพการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ียังขาดหน่วยงานพ่ีเลี้ยงทาง

วิชาการท่ีให้คําแนะนํา และการสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ

เพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมร่วมกัน ระหว่างภาควิชาการ ชุมชน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด

รูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะชุมชน สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ันยังมี

ข้อเสนอแนะกิจกรรมท่ีอยากให้จัดทําในพ้ืนท่ีตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในส่วนของกลยุทธ์หลัก 5 อ. 
ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ คือ  ด้านอาชีพ ด้านการออม และด้านอาสา ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การสนับสนุนการอบรมเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย และงบประมาณในการดําเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 

  5.3 ข้อเสนอแนะ 
  1. การส่งเสริมให้มีการประชุมกลุ่มแกนนําเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีให้มีความต่อเนื่อง 
  2. ภาคีเครือข่ายควรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเรื่องรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เป็นเกิดผลลัพธ์ท่ีดีในระยะยาว 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการสรา้งเสริมสุขภาพของวัยรุน่ในจังหวัดเลย 
Influencing Factors of Health Promoting Behavior of Adolescents  

In LOEI Province 
 

รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง 
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
rattawans@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 

กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่น สุ่มแบบบังเอิญ จํานวน 129 คน หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สถานภาพ การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจ ได้ร้อยละ 27.00 (R2 = 0.27) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 13.33, P < 0.00)             
ตัวแปรท่ีทํานายได้สูงสุด (β) คือ ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (β = 0.49, t = 
6.32, P < 0.00) ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และการเจ็บป่วยจน
ต้องเข้าโรงพยาบาล ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม ได้ร้อยละ 33.00 (R2 = 0.33) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 16.97, P < 0.00) ตัวแปรท่ีทํานายได้สูงสุด (β) คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (β = 0.50, t = 6.89, P < 0.00) จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของวัยรุ่น
ในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการฝึกอบรม เพ่ือทําให้วัยรุ่นได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง  
 
คําสําคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล  พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  วัยรุ่น 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to study the factors influencing to adolescents’ health promoting 
behavior in Loei Province. The accidental random samples were 129 adolescents. Find quality tools 
using IOC. The statistic tools were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple 
regression analysis. The research results were found perceived self-efficacy to health promoting behavior 
action , perceived barriers to health promoting behavior action , status, health risk behavior action can 
predict health promoting behavior of mind (R2 = 0.27, F = 13.33, P < 0.00). The highest prediction variable 
was perceived barriers to health promoting behavior action (β = 0.49, t = 6.32, P < 0.00), perceived self-
efficacy to health promoting behavior action and Illness until having to enter the hospital can predict 
health promoting behavior of social (R2 = 0.33, F = 16.97, P < 0.00). The highest prediction variable was 
perceived self-efficacy to health promoting behavior action (β = 0.50, t = 6.89, P < 0.00). There should be 
the promotion of the development of ability of adolescents for health promoting by training to make 
the adolescents to have a chance to receive development of themselves. 

 
Keywords: influencing factors, health promoting behavior, adolescents 
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1. บทนํา 
 

สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขัน              
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านรายได้และความเป็นวัตถุนิยม รวมท้ังมีการหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมตะวันตก มีการเข้าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ นับเป็นปัจจัยท่ีอาจทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อสุขภาพของวัยรุ่นท้ังด้านร่างกายและจิตใจ จากการสํารวจปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นของกระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา ท่ีทําการสํารวจจากจํานวน 21 จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 43,693 คน พบว่า วัยรุ่นรับประทานอาหาร

ไม่ถูกต้องโดยรับประทานผักผลไม้สดน้อยกว่ามาตรฐาน คือ 400-600 กรัม ถึงร้อยละ 59 และยังมีวิธีควบคุมน้ําหนักตัวผิด ๆ 
เช่น รับประทานยาลดน้ําหนัก ยาระบาย พบร้อยละ 10 วัยรุ่นร้อยละ 51 เคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เฉลี่ยเร่ิมด่ืมตอนอายุ 
13 ปี ร้อยละ 30 เคยสูบบุหรี่ และท่ีสูบทุกวัน มีร้อยละ 28 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559 อ้างอิงใน สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา, 2559: 
115) และสุริยา ฟองเกิด และลักษณา พงษ์ภุมมา (2558: 27) พบว่า วัยรุ่นมีภาวะท้วม เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 17.7 น้ําหนัก

ค่อนข้างมากและมากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 17.3 เม่ือไม่สบายจะใช้วิธีคุยกับเพ่ือน ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ อยู่คนเดียว ร้อยละ 
29.0 เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ 7.2 เคยดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 25.2 หรือ จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
การด่ืมสุราของเด็กและเยาวชน อัตราสูงขี้นอย่างเห็นได้ชัดเจน พ.ศ. 2556 อายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนที่เร่ิมสูบบุหร่ี คือ 
15.6 ปี และเริ่มด่ืมสุรา คือ 16.7 ปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562: 17) และจากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 
2561 อายุ 13-17 ปี เป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่น พบว่า โดยส่วนใหญ่มีปัญหาการฆ่าตัวตาย ความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น
ไทยอายุ 10-19 ปี มีจํานวนเพิ่มข้ึน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ท่ีไม่เหมาะสม จนเกิดปัญหาการ

ติดเกมและการพนันออนไลน์ สําหรับในจังหวัดเลย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา พบว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 
42.51 ต่อประชากรแสนคน (งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, 2558: 18) โดยในช่วงวัยประชากรที่มีความ

ต้องการการพัฒนาขีดความสามารถมากกว่าช่วงอายุอ่ืน คือ อายุระหว่าง 15-24 ปี หรือ วัยรุ่นและเยาวชน เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว อาจใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ท่ีเป็นกระบวนการแห่งชีวิตท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จะ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นไม่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เพราะการท่ีวัยรุ่นมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงจะได้รับ เพ่ือให้วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เนื่องจากสุขภาพมีส่วนทําให้วัยรุ่นได้ใช้

ความสามารถในการทําหน้าท่ีในการดํารงชีวิต เพราะสุขภาพเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญและมีคุณค่าเหนือสิ่งอ่ืนใด หรือ สุขภาพเป็น

การเพ่ิมอํานาจและความสามารถของบุคคลในการจัดการกับชีวิตด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ท่ีดีของตนเอง (ศศิธร สุขจิตต์, 
2554: 1) แม้แต่วัยรุ่นในจังหวัดเลยเช่นกัน ดังนั้น จึงทําวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น

ในจังหวัดเลยภายใต้ทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ และคณะ (Pender et al, 2006) โดยศึกษาปัจจัยการรับรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สําหรับพฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ (2557) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมทํานายความผันแปรของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 38.0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ได้จําแนกเป็นสุขภาพด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม เพราะสุขภาพประกอบด้วย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม เพ่ือทําให้ได้รับข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผน

พัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
 2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

     1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
     2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
2. ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ (การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ) สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ประเภทของการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
           4.2 ประชากร คือ วัยรุ่น ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ 13-21 ปี (สกุณา บุญนรากร, 2555:34) ตําบลเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเลย คือ บ้านน้ําภูหมู่ท่ี 4 จํานวน 827 คน และหมู่ท่ี 10 
จํานวน 958 คน รวมท้ังสิ้น 1,785 คน 

4.3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชนท่ีมีอายุ 13-21 ปี ในบ้านน้ําภูหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 10 กําหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ 10 % ของประชากร (อ้างอิงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2553:27) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 178 คน สุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จํานวน 129 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.47 
4.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ตัวแปรใหญ่ ๆ แบ่งเป็นดังนี้ 1) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

ประกอบด้วย สุขภาพด้านร่างกาย สุขภาพด้านจิตใจ และสุขภาพด้านสังคม และ 2) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้

อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  
4.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     4.5.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาและประมวลเอกสารหรือใช้แนวคิดจากทฤษฏีการ

ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ และคณะ (Pender et al, 2006) รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพ และจัดทําแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
             ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

รายจ่ายของครอบครัว ลักษณะท่ีพักอาศัย ฯลฯ จํานวน 12 ข้อ 
             ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อสอบถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 

จํานวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างละ 10 ข้อ มี
ลักษณะการเลือกตอบจาก 1 - 6 หมายถึง ไม่แน่ใจ-มากท่ีสุด และ 2) พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 1) 
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สุขภาพด้านร่างกาย 2) สุขภาพด้านจิตใจ 3) สุขภาพด้านสังคม อย่างละ 10 ข้อ มีลักษณะการเลือกตอบจาก 1 - 6 หมายถึง 
ไม่เคยเลย-เป็นประจํา แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากค่าพิสัย (6-1 = 5 หารด้วย 6 เท่ากับ 0.83) 

   4.5.2 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหา นําไปให้ผู้ทรงวุฒิตรวจสอบแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข พิจารณาจากค่า IOC เท่ากับ 0.66-1.00  
 4.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ด้วยวิธี Stepwise regression 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
     วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1-2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย พบว่า 

วัยรุ่นมีการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean 
เท่ากับ 4.57) และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
(Mean เท่ากับ 3.35) ส่วนด้านพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย (Mean เท่ากับ 5.02) รองลงมาคือ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม (Mean 
เท่ากับ 4.34) และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean เท่ากับ 3.95)  

 

5.2 สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
    สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของวัยรุ่นในจังหวัดเลย พบว่า 1) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

สุขภาพกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.63 2) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง ท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.48 และ 3) ตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย ท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคมกับพฤติกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพด้านจิตใจ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.21 รองลงมาคือ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจกับอายุ มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.19 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 
ในจังหวัดเลย 

ตัวแปร AGE ACT ABI BAR BOD FEE SOC 

 อายุ (AGE)  1.00       

 การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (ACT) 0.33** 1.00      

 การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรม (ABI) 0.31** 0.01 1.00     

 การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (BAR)  -0.06 -0.21 -0.29 1.00    
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวแปร AGE ACT ABI BAR BOD FEE SOC 

 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย (BOD) 0.15 0.63 0.48** 0.14  1.00   

 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจ (FEE) 0.19* 0.16 0.15* 0.41** 0.34** 1.00  

 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม (SOC) 0.14 0.09 0.49** -0.71 0.34** 0.21* 1.00 

*p ≤ .05, **p ≤ .01 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ (การรับรู้ความสามารถของตนในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ) สามารถร่วมทํานาย

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลยได้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ สถานภาพ การกระทําพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อสุขภาพ และปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้าน

จิตใจของวัยรุ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 27.00 (R2 = 0.27) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 13.33, P < 0.00) ตัว
แปรที่ทํานายได้สูงสุด (β) คือ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (β = 0.49, t = 6.32, P < 
0.00) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (β = 0.29, t = 3.73, P < 
0.00) และปัจจัยส่วนบุคคล คือ การเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้

ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม

ของวัยรุ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 33.00 (R2 = 0.33) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 16.97, P < 0.00) ตัวแปรท่ี

ทํานายได้สูงสุด (β) คือ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (ABI) (β = 0.50, t = 
6.89, P < 0.00) รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล (β = 0.21, t = 2.89, P = 0.04) 
ตามลําดับ มีเพียงระดับการศึกษา ท่ีมีค่าติดลบ (รายละเอียดดังตารางท่ี 2) ซ่ึงสามารถเขียนสมการการพยากรณ์พฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย ได้ดังน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
FEE = 1.12 + 0.284 (ABI) + 0.304 (BAR) + 0.067 (ACT) + 0.458 (STA) 
SOC = 2.39 + 0.469 (ABI) + 0.475 (SIC) – 0.43 (EDU 3) - 0.25 (EDU 2) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
FEE = 0.294 (ABI) + 0.498 (BAR) + 0.172 (ACT) + 0.147 (STA) 
SOC = 0.50 (ABI) + 0.211 (SIC) – 0.315 (EDU 3) - 0.221 (EDU 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
ตัวแปรพยากรณ์                                        b                β                  t                p-value    
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจ (FEE) 
    สถานภาพ (STA)      0.45  0.14        1.98      0.49 
    การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (ACT)    0.06  0.17        2.29                0.02 
    การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ 
    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (ABI)    0.28  0.29        3.73    <0.00 
    การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ 
    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (BAR)    0.30  0.49        6.32    <0.00 
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม (SOC) 
    การเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล (SIC)    0.47  0.21        2.89      0.04 
    ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   -0.25            -0.22       -2.59      0.01 
    ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        -0.43            -0.31       -3.65    <0.00 
    การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ 
    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (ABI)    0.46  0.50        6.89    <0.00 
(FEE) R = 0.54, R2 = 0.27, F = 13.33, P < 0.00, Constant = 1.12  
(SOC) R = 0.59, R2 = 0.33, F = 16.97, P < 0.00, Constant = 2.39 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

6.1 ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย พบว่า ตัว
แปรท่ีมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้าน

ร่างกาย เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีความยากรู้อยากลอง ชอบท้าทาย 
ต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่ ต้องการให้สังคมยอมรับ ชอบทําตามเพ่ือนและให้ความสําคัญกับเพ่ือนมาก จึงมีโอกาสท่ี
บุคคลอ่ืนจะเป็นแบบอย่างหรือส่งเสริมให้กระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การกระทําพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมย่อม

ส่งผลต่อสุขภาพด้านร่างกายโดยตรง และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ การรับรู้

ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม สอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของทวีศักด์ิ กสิผล และคณะ (2555) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพ เป็นปัจจัยท่ีถูกคัดสรรท่ีมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ หรือ นวพรรณ จิณแพทย์ และคณะ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผลการวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 13-21 ปี รับรู้ความสามารถของตนเอง โดยพยายาม

ไม่ให้ตนเองเจ็บป่วย เพราะรับรู้ว่าการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งท่ีดีต่อตนเอง นับว่าเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง  
6.2 ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น

ในจังหวัดเลยได้ พบว่า 1) สถานภาพ การกระทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจของวัยรุ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 27.00 (R2 = 0.27) และ2) การเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล 
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การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้านสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดเลย ได้ร้อยละ 33.00 (R2 = 0.33) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจกล่าวได้ว่า

สถานภาพโสดไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบเหมือนสถานภาพแต่งงาน และถ้าวัยรุ่นมีการกระทําพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ ย่อม
ส่งผลต่อการเจ็บป่วยและสภาพจิตใจ ดังนั้นวัยรุ่นท่ีได้รับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
และรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ย่อมส่งดีต่อสภาพจิตใจ การเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล 
อาจส่งผลต่อความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาพสังคมท่ีลดน้อยถอยลง สอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของทวีศักด์ิ กสิผล (2555) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มี
อํานาจในการทํานายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร้อยละ 32.10 และ
สุดกัญญา ปานเจริญ (2552) พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมด

ประจําเดือนได้ร้อยละ 38.10 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในการวิจัยนี้ พบว่า มีเพียงระดับการศึกษากับพฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคมท่ีมีค่าติดลบ (β = -0.22, t = -2.56, P = 0.01) และ (β = -0.31, t = -3.65, P = 0.00) อาจ
แสดงให้เห็นว่าถ้ามีระดับการศึกษาน้อยกว่าจะมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคมมากกว่า เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมี

ความต้องการให้สังคมยอมรับ ชอบทําตามเพ่ือนและให้ความสําคัญกับเพ่ือนมาก (Beckett & Taylor, 2010) จากรายงาน
การวิจัยของกมลภู ถนอมสัตย์ และรัชนี สรรเสริญ (2554) พบว่า นักเรียนชายในวัยรุ่นตอนต้นท่ีออกห่างจากครอบครัว และ
เข้าหาเพ่ือนมากขึ้น เพ่ือนในวัยนี้จึงมีความสําคัญและผูกพันกัน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

 7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
                1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านสุขภาพโดยตรง ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบงานด้านสุขภาพในพ้ืนท่ี ตลอดจน สถาบันการศึกษา อาจจัดทําโปรแกรม

การฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
                2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย หรือ สถาบันการศึกษา อาจทําวิจัยเกี่ยวกับ

การสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกายของวัยรุ่น 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
                  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย โดยใช้วิธี
การศึกษาแบบอ่ืน ๆ เช่น วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึก หรือ ทําการศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณแต่อาจ

ศึกษาโดยจําแนกประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจนข้ึน ได้แก่ พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การพัฒนาทาง

จิตวิญญาณ หรือ การจัดการความเครียด เป็นต้น 
                  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย โดยเพ่ิมจํานวน

หมู่บ้านในการศึกษา และขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือทําให้มองเห็นภาพรวมมากย่ิงข้ึน และสามารถนําไปวางแผนการ

ดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่นในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป  
                  3. ควรมีการต่อยอดการศึกษาโดยอาศัยผลท่ีค้นพบในการวิจัยนี้ อาทิ การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย เพ่ือจะให้ทราบว่ายังมีตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพล จะมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 
และอาจเพิ่มประเด็นท่ีสําคัญในโมเดลดังกล่าว เช่น แบบแผนชีวิต บทบาทของกลุ่มเพ่ือน บทบาทของพ่อแม่ท่ีมีต่อพฤติกรรม
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การสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น อาจขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือวัยรุ่นไทยได้ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับโดยการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีสนับสนุนงบประมาณการวิจัยลงสู่สาขา และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ

แบบสอบถาม ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 13-21 ปี ในพ้ืนท่ีการวิจัยท่ีให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดีย่ิง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Factors Affecting Smoking Prevention Behaviors of Upper Secondary School 
Male Students in Mueang District, Nakhon Pathom Province 
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wikanda.mongmat@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี และศึกษา
การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบ
บุหร่ีจากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเป็นนักเรียนชายท่ีกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 365 คน ได้จากใช้การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ จากผลสรุปการดําเนินการวิจัยพบว่า  นักเรียนชายท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหร่ีของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน         
การสูบบุหร่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การควบคุมตนเองและอิทธิพลตัวแบบจากส่ือสามารถร่วมทํานาย
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีได้ร้อยละ 12.80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ข้อเสนอแนะคือ ควรนําเนื้อหาการ
ควบคุมตนเองและอิทธิพลจากสื่อมาใส่ในหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน  

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี  นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 
    
 This research aims to study the level, compare of smoking prevention behavior Self-control and 
study self-control Perception of cigarettes Promoting smoking prevention from families Promoting smoking 
prevention from schools And model influences from the media of upper secondary school boys Mueang 
Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Is a variable that affects smoking prevention behavior. The sample 
group used to be male students studying in primary schools and educational opportunity expansion schools, 
Muang District, Nakhon Pathom Province, 2nd semester, academic year 2018 The number of 365 people 
can be obtained from using Stratified Random Sampling according to the proportion of the population 
divided by the type of school. And randomly selected schools by drawing lots and randomly sampling 
students by drawing lots The instrument used in this research was a questionnaire created by the researcher 
and analyzed by using frequency distribution statistics, percentage, mean, standard deviation. T-test 
One-way variance testing and the regression analysis multiplied by the priority of the imported variables. 
The research found that male students with academic achievement smoking of family members smoking 
of friends and different types of schools affecting smoking prevention behaviors differ significantly at the 
level of .05 and Self-control and model influences from the media can predict 12.80 percent smoking 
prevention behavior with statistical significance at the level of 001. The suggestion research should be 
create curriculum of Self-control and model influences from the media content to all school. 
 
Keywords: smoking prevention behaviors, secondary school male students 
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1. บทนํา  
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วัยเด็กท่ีกําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีสําคัญช่วงหนึ่งของชีวิต เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นระย

พัฒนาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคมวัยรุ่นเป็นวัยท่ีอยากเห็น อยากรู้ 
อยากลอง มีความต้องการเป็นอิสระและชอบความท้าทายในด้านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญใน

วัยรุ่น กล่าวได้ว่า วัยรุ่นจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเพ่ือนฝูงมาก เพราะวัยรุ่นจะต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน สิ่งเหล่านี้

เป็นพัฒนาการท่ีปกติ และมีส่วนส่งเสริมให้วัยรุ่นเจริญเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ หากวัยรุ่นขาดการชี้แนะ การอบรมจาก

พ่อแม่  ครูอาจารย์ ก็จะส่งผลทําให้วัยรุ่นขาดวิจารณญาณว่าสิ่งใดสมควรกระทํา หรือสิ่งใดไม่สมควรกระทําท้ังความอยากรู้ 
อยากเห็น อยากทดลองและการท้าทายจากกลุ่มเพ่ือนก็มีส่วนผลักดัน ให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
อุบัติเหตุ (จริยา โกสินทร์, 2542)  และความรุนแรงมากกว่าวัยอ่ืนโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (คู่มือครูในการช่วย

นักเรียนเลิกบุหรี่, 2551) ซ่ึงจากการรายงานสรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่านักสูบในจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2548 มีเพียงร้อยละ 12.83 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 16 
ในปี พ.ศ. 2554 และเพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ซ่ึงถือเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ พ.ศ. 2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้น

ไป ท่ีสูบบุหร่ีปัจจุบัน เริ่มสูบบุหรี่เม่ืออายุ 18 ปี เพศชายเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิงเร่ิมสูบบุหร่ี

คร้ังแรกเม่ืออายุประมาณ 21 ปี จากการสํารวจในคร้ังนี้พบว่า ผู้ท่ีสูบบุหร่ีเร่ิมสูบบุหร่ีอายุน้อยท่ีสุดเพียง 6 ปี ซ่ึงข้อมูลนี้
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีมาตรการในการรับมือป้องกันนักสูบหน้าใหม่เหล่านี้ จากการชักจูงให้เอาแบบอย่างผ่านสื่อ

โฆษณาและกลยุทธ์ทางการตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ (กรมอนามัย,2558) และจากการรายงานของศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (2559) จากข้อมูลโครงการโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากร

ไทย พ.ศ.2554 พบว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตราการสูบบุหร่ีอยู่อันดับท่ี 16 จาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และช่วงอายุท่ีเริ่มสูบ

บุหร่ีอายุ 10 ปี และในปี พ.ศ. 2559 มีผลการรายงานจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบปี พ.ศ. 2559 
พบว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตราการสูบบุหรี่ อยู่ลําดับท่ี 4 จาก 77 จังหวัด จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตรา

การสูบบุหร่ีเพ่ิมมากขึ้น และเป็นเหตุผลว่าผู้ท่ีสูบบุหร่ีจะเร่ิมสูบเม่ือ อายุ 9-15 ปี และจะเริ่มติดบุหร่ีและสูบเป็นประจําเม่ือ

อายุ 15 ปี (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2560) โดยปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระยะ

เริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าถึงบุหร่ี การสัมผัสต่อควันบุหรี่ โฆษณาชวนเชื่อ การ
สัมผัสควันบุหร่ีมือสอง อาศัยในบ้านท่ีมีผู้อ่ืนสูบบุหร่ีในบ้าน มีบิดาหรือมารดา สูบบุหร่ี และมีเพ่ือนส่วนใหญ่หรือทุกคนที่รู้จัก

สูบบุหร่ี (ศภุวรรณ มโนสุนทร และคณะ, 2552) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเด็กเกือบทุกโรงเรียนมีแนวโน้มการสูบบุหร่ีในวัยรุ่นมี

แนวโน้มสูงข้ึน สังคมโดยเฉพาะโรงเรียนก็ให้ความสําคัญกับการป้องกันการสูบบุหร่ีมากขึ้นซ่ึงทําให้น่าสนใจว่า มีปัจจัยใดท่ีจะ

ส่งเสริมให้เกดิการปรับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีได้ 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สนใจปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีในนักเรียนชาย

ประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีส่วนใหญ่เป็นเยาวชนท่ีมี อายุ 9   – 15 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเสี่ยง

ต่อการเริ่มสูบบุหร่ี และในช่วงอายุ 9 – 15 ปี เป็นช่วงท่ีเหมาะสําหรับการเรียนรู้ทักษะชีวิต (กมลภู ถนอมสัตย์, 2553) ซ่ึงการ
พัฒนาทักษะชีวิตนับเป็นสิ่งมีค่าอย่างย่ิงสําหรับเด็กท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นเนื่องจากเป็นช่วงท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง

พฤติกรรมท่ีสัมพันธ์ปัญหาทางด้านสุขภาพทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน

ชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความรู้ ทัศนคติ การรับรู้

ประโยชน์และอุปสรรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหร่ี เพ่ือจะเป็นวิธีการ

หนึ่งท่ีจะนําไปสู่พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
     1.2.1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหร่ี การส่งเสริม

การป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ของ
นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

     1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีมี ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพ

สมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหร่ีของเพื่อน และประเภทของโรงเรียน ท่ี
แตกต่างกัน 

      1.2.3 เพ่ือศึกษาการควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากครอบครัว การ
ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากส่ือของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหรี่   
           
1.3 ขอบเขตของการศึกษา ศึกษาเฉพาะอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   
 

1.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-ระดับชั้นเรียน 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
-สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
-การพักอาศัย 
-การสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว 
-การสูบบุหร่ีของเพ่ือน 

-การควบคุมตนเอง 
-การรับรู้โทษของบุหรี่ 
- การส่งเสริมการป้องกันการสูบบหุรี่จากครอบครัว  
-การส่งเสริมการป้องกันการสูบบหุรี่จากโรงเรียน 
-อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 

 

 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี ่
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาระหว่างวัยเด็ก

จนถึงวัยผู้ใหญ่ การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม 
ซ่ึงจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเชื่อม่ันหรือไว้ใจให้ทําหน้าท่ีหรืองานต่าง ๆ เช่น การขับข่ียานพาหนะ การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศ การเป็นทหาร การเลือกต้ัง หรือการแต่งงานเป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของ

เสรีภาพท่ีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตามกฎหมาย หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเร่ืองโดยไม่ต้องขอ

ความยินยอม ซ่ึงสาเหตุของการสูบบุหร่ีในวัยรุ่นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ การอยากทดลอง การเอาตามเพ่ือน หรือการอาจ

ถูกตําหนิ พูดจาถากถาง อันแสดงว่าวัยรุ่นนั้นไม่มีการแสดงความเป็นชาย และการท่ีมีบุหร่ีวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายใน

สังคมก็ยังเป็นอีกสาเหตุในการสูบบุหร่ีในวัยรุ่น   
 พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทํา ท่ีสังเกตเห็นได้เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ซ่ึง
ได้แก่ การเลือกคบเพื่อนของนักเรียน การแสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ี การปฏิเสธการถูกชักชวนหรือยุ่งเกี่ยวกับการ

สูบบุหร่ี รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการสูบบุหร่ีของโรงเรียนหรือองค์กรอ่ืน ๆ เป็นต้น  ซ่ึงพฤติกรรมการป้องกันการ

สูบบุหรี่มีสามารถสรุปองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ 
1. การเลือกคบเพื่อน เด็กนักเรียนชายในวัยนี้มักจะคบเพ่ือนท่ีความพอใจมากกว่าการใช้เหตุผล ดังนั้นเพ่ือนสนิทท่ี

คบกันไม่ค่อยผ่านการคิด ไตร่ตรอง หรือศึกษานิสัยใจคอกันก่อนท่ีจะเป็นเพ่ือนสนิท เม่ือคบแล้วก็ถือว่าเป็นเพ่ือนสนิทกัน หาก

ว่าบางคนบังเอิญได้เพ่ือนดีก็ดีไปแต่บางคร้ังคนได้เพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไม่ดี เช่นมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีก็จะถูกชักชวนให้สูบบุรี่

ไปด้วย ดังนั้นการรู้จักเลือกคบเพื่อนของวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะถ้าเราคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมไม่ดีด้านใด โอกาสท่ีเราจะ

ประพฤติตนไม่ดีในด้านนั้นก็มีสูงด้วย 
2. การแสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ี หมายถึงการกระหรือการแสดงออกถึงการป้องกันการสูบบุหร่ีในเรื่อง

ของโทษและพิษภัยของบุหร่ี เช่น แสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ีต่อเพ่ือน หมายถึงการท่ีนักเรียนมีแสดงออกทางท่าทาง

หรือคําพูดว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง ยังรวมถึงการการว่ากล่าวตักเตือนเพ่ือนหรือบุคคล

ท่ีสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบบุหรี่อีกด้วย 
3. การปฏิเสธ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทํา ในการรู้จักปฏิเสธ ต่อรอง ผ่อนผัน เช่นเม่ือนักเรียนถูก

ชักชวนให้สูบบุหร่ีจากเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิด นักเรียนก็จะแสดงท่าทีในการปฏิเสธเช่น การป้องมือไม่รับ หรือการพูดว่าไม่สูบ 
หรือยังรวมถึงการปฏิเสธแบบผ่อนผันคือการปฏิเสธแบบผัดไปก่อน เพ่ือเป็นการถนอมน้ําใจผู้ท่ีชักชวนเช่น เม่ือนักเรียนถูก

ชักชวนให้สูบบุหร่ี นักเรียนก็จะปฏิเสธด้วยการผ่อนผัน เช่น คร้ังนี้เอาไว้ก่อนนะเราต้องรีบเข้าเรียนหรืออ่ืน ๆ เป็นต้น (ณัฐวุธ 
แก้วสุทธา, ภัทร อันชื่น, พีร์ สมสวย, นันท์ชนก วรีะกุล, 2560). 

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เชื่อในแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’ s Health 
Promotion Model) เพนเดอร์ (Pender,N.J.,Murdaugh,C.L.,& Parsons,M.A. (2002). ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า 
เป็นกิจกรรมท่ีกระทําอย่าต่อเนื่องและจะต้องผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคคล และจะมีผลให้บุคคลเกิดการ

กระตุ้นตนเองอย่างเต็มท่ี โดยมีผลในการเพ่ิมความตระหนักในตนเอง (self-awareness) ความพึงพอใจ (self satisfaction) 
ความเพลิดเพลินและความยินดี นอกจากน้ี ยังเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการกระทําของบุคคลท่ีบุคคลมุ่งไปสู่ภาวะสุขภาพ

ในระดับท่ีสูงข้ึนมากกว่าการโต้ตอบ อิทธิพลท่ีคุกคามสุขภาพท่ีมาจากภาวะแวดล้อม ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนารูปแบบในการ

ส่งเสริมสุขภาพ(Health Promotion Model) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอธิบายหรือคาดการณ์ถึงส่วนประกอบของพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลท่ีเกิดขึ้นและรูปแบบท่ีได้รับความสนใจใน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานจากทฤษฎีความคาดหวังคุณค่า 
(Expectancy-value Theory) ซ่ึงมีแนวคิดว่าบุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเม่ือเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีคุณค่า และการ
เปลี่ยนแปลงน้ันจะได้มาซ่ึงผลประโยชน์ และจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) โดยพฤติกรรมของ

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

628 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

656 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

บุคคลจะไม่เกิดจากแรงผลักดันภายในเท่านั้น แต่จะมีแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
เพนเดอร์ (Pender,N.J.,Murdaugh,C.L.,& Parsons,M.A. (2002). ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

เดิม โดยอาศัยงานวิจัย ท่ีได้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมาพิจารณา และเสนอรูปแบบ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคล โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยแต่ละด้านท่ีมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Caplan, G.,1974) ซ่ึงได้นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวัดตัวแปรด้าน

การรับรู้และอิทธิพลจากสื่อรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆจะช่วยทําให้สามารถวัดแนวทางการประเมินพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีได้  
 
3. วิธีการดําเนินงาน 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 ซ่ึงมีจํานวนโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จํานวน 4,015 คน (สํานักงานพ้ืนท่ีชั้นเรียนประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม, 2561)  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 365 คน ซ่ึงได้มาจากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณตามสูตร Yamane 

(1973) ท่ีระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ95 และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Straified Random 
Sampling) ตามสัดส่วนประชากรซ่ึงแบ่งตามประเภทของโรงเรียน และสุ่มโรงเรียนโดยวิธีการจับฉลากและสุ่มนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก 
 

3.2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนด้วย

ตนเองจํานวน 7 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการป้องกันการสูบบุหร่ี 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ แบบสอบถามการรับรู้โทษของบุหร่ี การส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหร่ีจากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากโรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการ

สูบบุหรี่ รวมจํานวน 58 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale 5 ระดับ) ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือไปทดสอบความ

ตรงของเครื่องมือผ่านผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านได้ค่า IOC รายข้อมากกว่า 0.5  และแก้ไขเนื้อหาให้เกิดความสอดคล้อง และ
ทดสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือกับ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 1 ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนค รปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 
โดยเคร่ืองมือผ่านการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.94  

  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการและข้ันตอนของ

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด มีการชี้แจงรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลประสานงานกับครูแนะแนวของโรงเรียนในกลุ่ม

ตัวอย่างพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วนํามาประเมินผลและวิเคราะห์ผลในข้ันตอน

ต่อไป จากนั้นนําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย  
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับจาก

ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว การสูบุหรี่ของเพื่อน ประเภท

ของโรงเรียน โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหร่ี   การส่งเสริมการ

ป้องกันการสูบบุหร่ีจากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากโรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชายระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับ

จากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย และการสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว ใช้การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One –Way -ANOVA) ส่วนและหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบรายคู่

ด้วยวิธีของ Scheffe 
4. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ได้แก่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ 

การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสบูบุหร่ีจากโรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analyst) 

 
4. ผลการศึกษา 
 

  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 365 คน (ดังตารางท่ี 1)  
 

ตาราท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 130 35. 62 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00-3.00 173 47.40 
ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองวันละ 20-50 บาท 288 78.90 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา  266 72.88 
พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา 231 63.29 
คนในครอบครัวไม่สูบบุหร่ี 279 76.44 
เพ่ือนไม่สูบบุหร่ี 333 91.23 
 

  4.2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่   
 

ตาราท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี   
พฤติกรรมการป้องกันการสูบหรี่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ 

การเลือกคบเพื่อน 
การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ด้านการปฏิเสธ 

4.32 
4.18 
4.08 
4.15 

.465 

.592 

.613 

.715 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการเลือกคบเพื่อน ด้านการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น ด้านการปฏิเสธ และ
ด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X   = 4.32, 4.18, 4.15, 4.08 ตามลําดับ) 
 

  4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน พบว่า มีความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหร่ีของเพ่ือน โดยมีรายละเอียดดังตาราง  
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
จํานวนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์   

ที่ใช ้
คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 

X  = 4.07 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 

X  = 4.15 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

X  = 4.24 
คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 

X = 4.07 
- 
 

  

คะแนนเฉลี่ยสะสม2.00 -3.00 

X = 4.15 
.075 -  

คะแนนเฉลี่ยสะสม3.00 ขึ้นไป 

X = 4.24 
.169* .094 - 

   * P<  .05  
  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีอยู่ในระดับ

มาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป นักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมน้อยกว่า 
2.00 และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 จึงได้ดําเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  พบว่า 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีแตกต่างจากนักเรียนท่ี

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (ดังตารางท่ี 3) 
 นอกจากนั้น นักเรียนชายมีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบหุรี่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยที่นักเรียนท่ีมีบุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีสูงกว่า

นักเรียนท่ีมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี และนักเรียนอย่างท่ีมีการสูบบุหร่ีของเพ่ือนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักเรียนท่ีมีเพ่ือนสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีสูงกว่า

นักเรียนท่ีมีเพ่ือนไม่สูบบุหร่ี  
 

4.4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ผลการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหร่ี การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจาก

ครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อพบว่า ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การรับรู้

โทษของบุหร่ี การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหร่ีจากโรงเรียน และอิทธิพล

ตัวแบบจากสื่อ  

ลําดับท่ีของตัวแปรที่เข้าสมการ R  
Adj 

 

chan
ge 

B Beta t 

1. การควบคุมตนเอง (X1) .335 .112 .110 .112 .242 .309 6.156* 
2. อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (X5) .358 .128 .123 .016 .092 .128 2.549* 

Constant = 2.726                                     S.E. = .348                       = 26.564* 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
การควบคุมตนเอง (X1) อันดับท่ีสองคืออิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (X5) โดยการควบคุมตนเองสามารถทํานายพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 11.20 และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อสามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 
1.6 โดยตัวแปรท้ัง 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 
12.80   การควบคุมตนเองและอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ มีอิทธิพลในการร่วมกันทํานายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ

นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อย่างมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณ ได้
ดังน้ี 

ในรูปคะแนนดิบ 
Y = .276+.242(X1)**+0.092(X5) 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z =.309 (X1)+.128(X5) 

  
5. อภิปรายผล  
          

  ผลจากการศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการคบเพ่ือนอยู่ในระดับมาก    
( X  = 4.32 ท้ังนี้เป็นเพราะปัจจุบัน การเลือกคบเพ่ือนจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกประพฤติตนในแบบต่าง ๆได้ 
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การเลือกคบเพ่ือนสามารถส่งผลต่อการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายได้ใน

ระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเลือกคบเพื่อนท่ีไม่สูบบุหร่ีส่งผลให้นักเรียน นักเรียนมีการป้องกันการสูบบุหร่ีอยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเพ่ือนเป็นผู้ถ่ายทอดทัศนคติการรับรู้และมีอิทธิพลต่อระบบการนึกคิดในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
(Cobb, S,1976)  อีกท้ังเพ่ือนคือบุคคลสําคัญตามพัฒนาของวัยรุ่นท่ีต้องการให้เพ่ือนยอมรับตนเองจึงต้องการทําตัวให้เหมือน

เพ่ือนลักษณะของเพ่ือนท่ีคบย่อมส่งผลต่อภาพพจน์ของตนเอง 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐมที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกรดเฉลี่ย3.00 ขึ้นไป ( X  = 4.24 , S.D =4.07)เนื่องจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน

รวมท้ังหมดในระดับสูงจะมีการรับรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากการสูบบุหร่ีในระดับสูงด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น (ณัฐพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงศ์, 255 3) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี ส่วนพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีสําหรับนักเรียนท่ีมีบุคคลใน

ครอบครัวไม่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่า อาจเนื่องมากจากปัจจุบันมาตรการบ้านปลอดบุหร่ีขององค์การ

อนามัยโลก รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะอย่างเคร่งครัดทําให้การรับรู้สื่อเร่ืองอันตรายจาก
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บุหร่ีแพร่หลายจนเกิดบรรทัดฐานความคุ้นชินในสังคม (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560, 2560) จึงส่งผลให้
นักเรียนเกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะได้รับการปกป้องจากควันบุหร่ี (ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม

ยาสูบ, 2560) ถึงแม้ว่าผลการศึกษาของ สุรัตนา พรวิวฒันชัย (2553) จะระบุว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว 
ได้แก่ บิดา มารดาพ่ีชายหรือพ่ีสาว เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น   
  สําหรับผลการควบคุมตนเองและอิทธิพลตัวแบบจากสื่อสามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีได้ร้อยละ 
12.80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 อาจวิเคราะห์ได้ตามหลักการควบคุมตนเองว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม

อย่างหนึ่งในการปฏิบัติต่อตนเองการท่ีบุคคลได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในช่วงชีวิต และบุคคลนั้น ๆ จะเกิด
กระบวนการคิดโดยวิธีการสร้างสัญลักษณ์แทนส่ิงต่าง ๆ เม่ือนําสิ่งเหล่านั้นมาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองจะทําให้มนุษย์สามารถ

มองเห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะกระทําให้เกิดผลของการกระทําต่าง ๆ และสามารถคิดพิจารณาว่าจะหลีกเลี่ยงผลของการกระทํา

ท่ีไม่ถูกต้องได้ (หทัยชนก พันพงค์, 2555) ย่ิงอิทธิพลตัวแบบจากสื่อเป็นข้อมูลท่ีทําให้เห็นพฤติกรรมท่ีเข้าถึงและเรียนแบบได้

ง่ายและรวดเร็ว การพบเห็นหรือการได้รับสื่อโฆษณา เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี การส่งเสริมการขาย การ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุหร่ี

จากส่ือมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนบางส่วนเคยได้รับแจกบุหร่ีฟรีหรือ

ตัวอย่างบุหร่ีจากตัวแทน บริษัทบุหร่ีจําหน่ายย่อมทําให้มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปัจจุบัน แต่มีงานวิจัยบางงานกล่าวว่า การ
ควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยนักเรียนท่ีสูบบุหร่ีจะควบคุมตนเองได้น้อยกว่านักเรียนท่ีไม่สูบบุหร่ี 
.197 เท่า สอดคล้องกับ จรุณรักษ์ ย่ีภู่ อุษา คงทอง และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2561) กล่าวว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
หากไม่มีการควบคุมตนเอง บุคคลนั้นจะมีความโน้มเอียงท่ีจะเลื่อนเวลาไม่ทําตามสิ่งท่ีตนเองวางแผนไว้ ทําให้ไม่สามารถเลิก

บุหร่ีได้ในท่ีสุด ดังน้ันจากผลการศึกษาน้ีจึงเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นไปตามทฤษฎี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมพลังอํานาจความเข็มแข็ง ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี 

2. ควรทําการศึกษาวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีให้ครอบคลุม

เยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ 
3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหร่ี 
4. ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง การป้องกันอิทธิพลจากสื่อในหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน 
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบตัิงานท่ีส่งผลต่อขวญัและกําลังใจในการ
ปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาตแิห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบรุ ี

Transformational Leadership and Work Factor Affected to Morale of Employee 
in a Migrant Worker Employment Agency in Kanchanaburi Province 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ 2) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 228 คน 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ ผลการศึกษา
พบว่าระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.29 ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.28 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานร่วมกันพยากรณ์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 58.3 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .233 ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 
.573 

 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยในการปฏิบัติงาน  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  แรงงานข้ามชาติ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study 1) Transformational leadership,  work factor, and 
morale level and 2) Transformational leadership and work factor affected to morale of employee in a 
migrant worker employment agency in Kanchanaburi province. The questionnaire was used as the tool for 
data collection. The samples were 228 employees in a Migrant worker employment agency in Kanchanaburi 
province. The data was analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
multiple regression analysis. The results indicated as following: Transformational leadership was at the 
highest level (Mean = 4.41, S.D. = 0.29), work factor was at the highest level (Mean = 4.43, S.D. = 0.29), and 
morale was at the highest level (Mean = 4.23, S.D. = 0.28). In addition, transformational leadership and 
work factor had the predictive power to morale of employee at 58.3 %. Transformational leadership had 
the regression coefficients at .233 and work factor had the regression coefficients at .573. 

 
Keywords: transformation leadership, work factor, morale, migrant worker 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยี

ท่ีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ทําให้หลาย

องค์กรต้องปรับโครงสร้างและกลยุทธ์องค์กร เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และอยู่รอดรวมท้ังมีการเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร มีความจําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(7M’s) ได้แก่ Man (คน) Money (เงิน) Material (วัสดุ) Management (การบริหารจัดการ) Machine (เครื่องจักรหรือ

เครื่องมือ)  Marketing (การตลาด) และ Morale (ขวัญและกําลังใจ) ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและการอยู่รอดของ

องค์กร คือ ผู้นํา เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ (ศิริภัทร ดุษฏีวิวัฒน์, 2555: 1-2; 
พวงเพชร บรรลุ, 2557: 1-2) 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมท่ีผู้นําแสดงให้เห็นในการทํางาน เป็นกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง โดยพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม

รวมท้ังจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองอนาคตท่ีเกินกว่าความสนใจของพนักงานไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสู่กระบวนการท่ีผู้นํามี

อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 1-3; สมเกียรติ บาลลา, 2554: 1-12) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 1-18; ธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ, 2553: 1) 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Rawat (2015: 33) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานนอกจากนี้ปัจจัยในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสนับสนุนให้การบริหารงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรต้องการ 
ท้ังนี้ผู้นําการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยในการปฏิบัติมีส่วนสําคัญทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 
2554: 1-3) นอกจากนี้ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 104; 
Behm, 2009: 42-49) ท้ังนี้ปัจจุบันองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องใช้กําลังแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก ประกอบการข้อจํากัดของ

กฎหมายการจ้างแรงงานข้ามชาติ ทําให้การจ้างแรงงานข้ามชาติมีรายละเอียดเอกสารจํานวนมากและมีระเบียบข้ันตอนท่ีมี

ความซับซ้อน ทําให้บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้พนักงานในบริษัท

จัดหาแรงงานข้ามชาติจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และแรงงานข้ามชาติ ซ่ึง
พนักงานกลุ่มนี้ต้องมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหา

แรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

5. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้นําแสดงให้เห็นในด้านการจัดการหรือการทํางาน เป็นกระบวนการ 

ท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังโดยพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน รวมท้ังจูงใจให้ผู้รว่มงานสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีสูงข้ึน (สมเกียรติ บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10) 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (สมเกียรติ บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10; 
Panyindee, Hirannapat, and Thong-Oon, 2017) 

 

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพการทํางาน พฤติกรรมการทํางาน การสร้างผลผลิต การปฏิบัติงานของมนุษย์

และการบริหารจัดการ (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 31) 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

หัวหน้างานกับพนักงาน ความเป็นธรรมของหน่วยงาน สวัสดิการของหน่วยงาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (อนุตร์ พูลพัฒนา, 
2554: 31) 
   

แนวคิดเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะจิตใจของบุคคล หรืออารมณ์ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจ 

ในการทํางาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม (ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ, 2557: 30-40) 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันองค์การ ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 

และด้านความสามัคคี (ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธิ์, 2557: 30-40; อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 12; มาซีเต๊าะ บีมา, 
2559: 4) 

 
 

 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 639



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 667 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 1-18) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์

กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลอ้งกับ 
ผลการวิจัยของธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rawat 
(2015: 33) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Behm (2009: 42-49) 
พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพการทํางาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน  
ผลการวิจัยของบุญมา อัครแสง เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักด์ิพงศ์ หอมหวล (2552: 79-89)  

พบว่าขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของปิสันทอง คงจุ้ย และอัญชลี โพธ์ิทอง (2559: 135-149) พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
 

6. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 530 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 228 คน 
คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane,  1973:  125) ซ่ึงกําหนดให้ระดับความ

เชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  228 คน   
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random sampling) 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยข้อคําถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากสมเกียรติ บาลลา 

(2554: 144-154) ข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานพัฒนามาจากอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 133-137) ข้อคําถาม
เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน พัฒนามาจากยศวัจน์ พยุงผลชัยสาร (2558: 85-103); ศิริภัทร ดุษฏีวิวัฒน์ (2555: 
90-95) ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 4 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 16 ข้อ 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน มี 6 ด้าน ได้แก่ สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

หัวหน้างานกับพนักงาน ความเป็นธรรมของหน่วยงาน สวัสดิการของหน่วยงาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน รวมข้อ
คําถาม 18 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันองค์กร ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 
และด้านความสามัคคี รวมข้อคําถาม 12 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
  

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยทุกข้อ

คําถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานบริษัทข้ามชาติบริษัทอ่ืน 
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงตัวแปรต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกว่า 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการทดสอบ 
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.88 - 0.91 แสดงว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความเท่ียงอยู่ในระดับ

ท่ียอมรับได้ 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานและระดับขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (multiple regression analysis) ด้วยวิธี Enter 
 

7. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.10 อายุ 30-39 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 
ระยะเวลาในการทํางาน 3-6 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
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ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.32 0.38 มากท่ีสุด 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.44 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 4.45 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล  4.43 0.38 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.41 0.29 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 

 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการปฏิบัติงาน  
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน Mean S.D. แปลผล 

สภาพการทํางาน 4.42 0.38 มากท่ีสุด 
ความเพียงพอของรายได้ 4.43 0.39 มากท่ีสุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน 4.47 0.37 มากท่ีสุด 
ความเป็นธรรมของหน่วยงาน 4.41 0.36 มากท่ีสุด 
สวัสดิการของหน่วยงาน 4.41 0.37 มากท่ีสุด 
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 4.45 0.38 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.29 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านความเป็นธรรมของ

หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และด้านสวัสดิการของหน่วยงานมีค่าเฉล่ีย

เท่ากันเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37  
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ส่วนท่ี 4 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Mean S.D. แปลผล 

ด้านความผูกพันองค์กร 4.40 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 4.43 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านความสามัคคี 4.45 0.35 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.28 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 

 

การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (multicollinearity test) 
การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (multicollinearity test) ด้วยการพิจารณาค่า VIF พบว่าตัวแปรมีค่า VIF 

เท่ ากับ  2.30 ซ่ึ งค่ า  VIF ไม่ เกิน  10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ มีความสัมพัน ธ์กันมากเกิน ไปจนทําให้ เกิดปัญหา 
multicollinearity (Lee, Lee และ Lee, 2000)  

 

ส่วนที่ 5 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในท่ีทํางานท่ีส่งผลตอ่ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ตัวแปร 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี .951 .198  4.799 .000 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .224 .063 .233 3.561 .000 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน  .561 .064 .573 8.773 .000 
R =.763  R2 =.583  Adj R2 =.579  

 

จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานร่วมกันพยากรณ์ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 58.3 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .233 ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .573 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน

ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 

1-18) และธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  
2. ปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104) 

พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา 

(2559: 1-18); ธราดล มูลอัต แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1); อนุตร์ พูลพัฒนา (2554: 104); บุญมา อัครแสง 
เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักด์ิพงศ์หอมหวล (2552: 79-89); ปิสันทอง คงจุ้ย และอัญชลี โพธิ์ทอง (2559: 
135-149) พบว่าขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมาซีเต๊าะ บีมา (2559: 1-18) และธราดล มูลอัต  แพ็ต รมยะ และสมาน นาวาสิทธ์ิ (2553: 1) พบว่าภาวะผู้นํา

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Rawat (2015: 33) พบว่า

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางบวกต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนา 
(2554: 104) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Behm 
(2009: 42-49) พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพการทํางาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ส่งผลต่อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวไว้ว่าผู้นําจะมีอิทธิพลต่อ

พนักงาน ช่วยให้พนักงานพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมข้ึน และจูงใจให้พนักงานสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึน (สมเกียรติ 
บาลลา, 2554: 8-9; มาซีเต๊าะ บีมา, 2559: 10) ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีกล่าวไว้ว่าเป็นสภาพการ

ทํางาน พฤติกรรมการทํางาน การสร้างผลผลิต การปฏิบัติงานของมนุษย์และการบริหารจัดการ (อนุตร์ พูลพัฒนา, 2554: 31) ปัจจัย

ในการปฏิบัติงานท่ีดีย่อมส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. จากผลการวิจัยระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังนั้นผู้นํา

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมีความม่ันใจและสร้างคุณลักษณะพิเศษ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความสามารถในการบริหาร

อารมณ์และมีจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ ซ่ึงจะช่วยทําให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี 
2. จากผลการวิจัยระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความเป็นธรรมของหน่วยงานและด้านสวัสดิการของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ซ่ึงองค์กรควรการจัดโครงการเก่ียวกับการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือเพ่ิมการทํางานนอกเวลา

ให้แก่พนักงาน การพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 
3. จากผลการวิจัยระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันองค์กรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซ่ึงผู้บริหารหรือผู้

ท่ีเกี่ยวข้องควรสร้างความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน กระตุ้นพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และให้พนักงานได้มี

อิสระทางความคิดในการทํางาน 
4. จากผลการวิจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน ดังนั้นองค์กรควรสนับสนุนและส่งเสริมให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมให้ผู้นํามีการ
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เรียนรู้ เป็นผู้นําท่ีมีความม่ันใจมีความน่าเชื่อถือ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการทํางานของบุคลากร นอกจากนี้องค์กรควร

ส่งเสริมสภาพการทํางานท่ีเกิดความมั่นคงและปลอดภัย มีความเป็นธรรมของหน่วยงาน เนื่องจากส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจมีความสําคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งท่ีช่วยทําให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสบ

ความสําเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยแบบผสมท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 

เพ่ือให้ได้แนวทางการดําเนินงานเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและนํามาสู่

การปฏิบัติจริงได้ 
2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท้ังเพศ อายุ

ประสบการณ์การทํางาน ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

Transformational Leadership and Job Satisfaction Affecting to Organizational 
Commitment of Employees in a Canned Fish Company  

in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับความพึงพอใจในการทํางาน                  

3) ระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋อง
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จํานวน 341 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35) 
 2. ระดับความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27)     
 3. ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) 
 4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ความพึงพอใจในการทํางาน  ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study 1) transformational leadership level 2) job satisfaction 
level 3) organizational commitment level and 4) transformational leadership and job satisfaction affecting 
to organizational commitment of employees in a canned fish company in Nakhon Pathom province. The 
sample was 341 employees in a canned fish company in Nakhon Pathom province . The data was analyzed 
in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 

1. Transformational leadership was at the high level (Mean = 3.93, S.D. = 0.35). 
2. Job satisfaction was at the high level (Mean = 3.87, S.D. = 0.27). 
3. Organizational commitment was at the high level (Mean = 3.95, S.D. = 0.43) 
4. Transformational leadership and job satisfaction affecting to organizational commitment. 
 

Keywords: transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment 
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1. บทนํา  
 

ยุคปัจจุบันผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดทิศทางความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด

จะส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกล่าวว่าผู้นําจะต้องเป็นได้มากกว่าการเป็น

ผู้บังคับบัญชา ผู้นําจะต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized 
influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) และ
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individual consideration) โดยผู้นําสามารถท่ีจะเปลี่ยนแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

และพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานได้เกินกว่าท่ีคาดหวังไว้ (สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง, 2559: 1-2) 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 69-73) รวมท้ัง

ความพึงพอใจในการทํางานงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ (ปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม, 2559: 119-130) โดยเฉพาะ

ความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของอาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (อุทุมพร รุ่งเรือง, 2555: 64-67,83) 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของรัตนพล อุปฐานา, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก  (2559: 39-51) พบว่าภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ

องค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96)  พบว่าผู้นําการเปล่ียนแปลงและความพึงพอใจใน

งานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท้ังนี้บริษัทผลิตปลากระป๋องจําเป็นต้องใช้กําลังแรงงานเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการผลิต

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออัตราการลาออกจากงานสูง ดังนั้นการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

บริษัทสามารถลดอัตราการลาออกจากงานได้ รวมทั้งทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าคณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานบริษทัผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน 

  3. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 4. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความพยายามของผู้นําในการทําให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกนับถือไว้วางใจ 

จงรักภักดีในตัวผู้นําเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ิมระดับความพยายามในตนเองให้สูงข้ึน  เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้  ทัศนคติร่วมกัน เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการทํางาน (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง,2559: 41-42; จารุวรรณ บุญพรมมา 
และขวัญฤด ีตันตระบัณฑิตย์, 2561: 1453-1454)  

องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง,2559: 41-42; จารุวรรณ บุญพรมมาและ

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์, 2561: 1453-1454) 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ทางบวกต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ในการทํางาน ซ่ึงสามารถแสดง

ถึงความพอใจ (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 6-7; กฤษฎา น่วมจิต ,2558:15) 
องค์ประกอบของความพึงพอในการทํางาน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความม่ันคงในงาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

อัตราผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 6-7; กฤษฎา น่วมจิต, 
2558: 15) 

 

 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การท่ีพนักงานมีความเชื่อและยอมรับต่อเป้าหมายขององค์การและค่านิยมของ

องค์การ โดยพนักงานจะมีความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงทําให้พนักงานมีความกล้าท่ีจะรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์การไว้ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 43-44; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556: 6)                                                                    
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ด้านความ

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ (สุกฤษ ขวัญเมือง, 2559: 
43-44; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556: 6) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผลการวิจัยของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559: 69-73) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดย

ภาพรวม  
ผลการวิจัยของจารุวรรณ บุญพรมมาและขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466) พบว่าระดับภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ระดับความพึงพอใจในการทํางานอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
ผลการวิจัยของกฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 70) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นํามี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางาน  
ผลการวิจัยของนฤมล ผุยมูลตรี และศิริจิต สุนันต๊ะ (2554: 222-232) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
ผลการวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 53) พบว่าความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  
ผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96)  พบว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงานส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กร      
ผลการวิจัยของปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2559: 119-130) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์การ   
ผลการวิจัยของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของอาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กร 
ผลการวิจัยของรัตนพล อุปฐานา, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก  (2559: 39-51) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
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4. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จํานวน 2,300 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) โดยกําหนดท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 341 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random 
sampling) 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงานให้ฝ่ายบุคคลช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยัง

ฝ่ายต่าง ๆ  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามภาวะผู้นําความเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากสุกฤษ ขวัญเมือง (2559: 89-90) 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางานพัฒนามาจากกฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 82-84) และอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 96-97)  แบบสอบถาม
ความผูกพันต่อองค์การพัฒนามาจากโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 45) และสุกฤษ ขวัญเมือง(2559: 93) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 16 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการทํางาน  มี 6 ด้านได้แก ่ด้านความรู้สึก ดา้นความม่ันคงในงาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

อัตราผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว รวมข้อคําถาม 18 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์การ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ด้านความ

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ รวมข้อคําถาม 8 ข้อ 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
 

 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยทุกข้อ

คําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงตัวแปรต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกว่า 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการ
ทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.83 - 0.90 แสดงว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีความเที่ยงอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับความพึงพอใจในการทํางานและระดับความผูกพันต่อองค์การ 

ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้การเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การใช้

การวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) แบบ Enter 
 
5. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิต

ปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.7  อายุ 21-23 ปีจํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรีจํานวน  176 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6   
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ํากว่า 1 ปี จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 
 

ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. ความหมาย 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.95 0.46 มาก 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.91 0.47 มาก 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 3.93 0.43 มาก 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล 3.92 0.46 มาก 
ภาพรวม 3.93 0.35 มาก 

 

ผลการศึกษาในตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  

 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการทํางาน 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทํางาน  
ความพึงพอใจในการทํางาน Mean S.D. ความหมาย 

ด้านความรู้สึก 3.87 0.49 มาก 
ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.88 0.47 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน 3.88 0.43 มาก 
ด้านค่าตอบแทน 3.85 0.41 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม 3.90 0.42 มาก 
ด้านความสมดุลในชีวิตส่วนตัว 3.87 0.48 มาก 
ภาพรวม 3.87 0.27 มาก 
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ผลการศึกษาในตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.41 
 

ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การ Mean S.D. ความหมาย 

ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 3.98 0.44 มาก 
ด้านความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ 3.90 0.61 มาก 
ด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 3.96 0.47 มาก 
ภาพรวม 3.95 0.43 มาก 

 

ผลการศึกษาในตาราง 3 พบว่าความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับ

เป้าหมายขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านความเต็มใจท่ี

จะปฏิบัตงิานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
 

ส่วนท่ี 5 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ 

ตัวแปร 
ความผูกพันต่อองค์การ 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี 1.342 .316   4.252** .00 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .248 .070 .206 3.549** .00 
ความพึงพอใจในการทํางาน  .422 .091 .269 4.640** .00 
R =0.414  R Square =0.172  Adjusted R Square =0.167    

**P<0.01 
 

ผลการศึกษาในตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันของ

พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.206 ความพึงพอใจในการทํางานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.269 ภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันได้ร้อยละ 17.2 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559:69-

73); จารุวรรณ บุญพรมมาและขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก  
 2. ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ บุญพรมมา และ

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2561: 1450-1466); กฤษฎา น่วมจิตร์ (2558: 70); อุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความ

พึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก 
 3. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556: 

53); อุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสุกฤษ ขวัญเมือง (2559:69-73) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม 
ขณะท่ีผลการวิจัยของปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2559: 119-130) พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การ และผลการวิจัยของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555: 64-67,83) พบว่าความพึงพอใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าของ

อาชีพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของธีระยุทธ เมฆประสาท (2559: 81-96); รัตนพล อุปฐานา, 
มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก (2559: 39-51) พบว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในการทํางานส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กร 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องควรมอบหมายงานท่ีท้าทายด้วยสิ่งใหม่ ๆให้ทันสมัยเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. ผู้บริหารควรเอาใจใส่พนักงานและคิดบวกเสมอ  
3. ผู้บริหารควรแสดงถึงความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือให้พนักงานนั้นปฏิบัติตาม และเต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์การ 
4. องค์กรความสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความเป็นผู้นําและรู้สึกพอใจต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มี

สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีทําให้องค์กรน่าอยู่และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงข้ึน 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรูบ้รรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ  
3) ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ 4) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จํานวน 392 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25  2) ระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 3) ระดับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และ 
4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้นํา  
การเปลี่ยนแปลง และการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  การรับรู้บรรยากาศองค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study 1) transformational leadership level 2) perceived 
organizational climate level 3) organizational citizenship behavior level and 4) transformational leadership 
and perceived organizational climate affected to organizational citizenship behavior in clothing company 
in Nakhon Pathom province. The sample were 392 employees in clothing company in Nakhon Pathom province. 
The data was analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 
The result indicated as following; 1) Transformational leadership was at the high level (Mean = 4.39, S.D. 
= 0.25) 2) Perceived organizational climate was at the high level (Mean = 4.43, S.D. = 0.24) 3) Organizational 
citizenship behavior was at the high level (Mean = 4.46, S.D. = 0.24) and 4) Transformational leadership 
and perceived organizational climate affected to organizational citizenship behavior. The research can 
apply in decision making for improving transformational leadership, crating organizational climate, and 
supporting organizational citizenship behavior. 

 
Keywords:  transformational leadership, perceived organizational climate, organizational citizenship 

behavior 
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1. บทนํา  
 

 ปี 2562 กลุ่มการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปหรือเคร่ืองแต่งกายยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายตัวท่ีร้อยละ 
3.28 จากปี 2561 โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น ท้ังนี้การขายสินค้าออนไลน์มีส่วนสําคัญทําให้มีการส่ังซ้ือสินค้าจากภายในประเทศ

และต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561) ในทางตรงกันข้ามข้อจํากัดท่ีสําคัญ

ของการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปคือการขาดแคลนแรงงาน และอัตราค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับอัตราค่าแรงงาน

กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังการผลิตสินค้าท่ีมีขนาดการผลิตท่ีเล็กลง และการผลิตท่ีต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้

สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ปัจจัยเหล่านี้ทําให้องค์การมีต้นทุนการผลิตสูง หากองค์การไม่มีการปรับตัวอาจจะส่งให้

ต้องปิดกิจการได้ (ธนาคารกรุงเทพ, 2561) ดังนั้นพนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์การอย่างมาก โดยองค์การ
ต้องสนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ กล่าวคือ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและทําสิ่งอ่ืน 
ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ี แต่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อองค์การ โดยทําด้วยความสมัครใจ ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Nasra & Heilbrunn, 2016: 
380-396; อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล, 2561: 135-148) ขณะท่ีการรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559: 61-83; วราพร เจริญ
สมบูรณ์นิธิ, 2560: 158-167) นอกจากน้ีภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ (Wibisono, Sule, Effendi & Asep, 2016: 128-133; ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2559: 125-
147) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
3. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ   
4. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง การที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม หรือความสามารถของผู้นําท่ีจะทําให้ผู้ตามเกิดแรง

บันดาลใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาความสามารถและศักยภาพของของตนเองให้เพ่ิมข้ึน รวมท้ังความสามารถของผู้นําในการ

บริหารจัดการบุคคลโดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558: 31; สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง,2559: 41-42) 
องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558: 125; สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 41-42) 
 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
การรับรู้บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (สุทธิพงษ์ 

เกียรติวิชญ, 2561: 210; อภิพงศ์ โชติรัตน์, 2558: 16-17; ตันหยง ชุนศิริทรัพย์, 2556: 5) 
องค์ประกอบของการรับรู้บรรยากาศองค์การมี 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน 

การพัฒนา และการควบคุม (สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ, 2561: 53-56; อภิพงศ์ โชติรัตน์, 2558: 53-56) 
 

 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ   
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรท่ีสมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ปฏิบัติสิ่งท่ีนอกเหนือจากงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (อรนิษฐ์ แสงทองสุข, 2560: 6; อิสรภาพ สาลี, 2556: 11) 
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรม

การคํานึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี (อรนิษฐ์ แสง
ทองสุข, 2560: 111-113; อิสรภาพ สาลี, 2556: 136-137) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยของ พิมพ์พรรณ พรบุณภาโรจน์ และอริสา สํารอง (2560: 98-108) พบว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงอยู่

ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2560: 
1643-1660) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  

ผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะท่ีผลการวิจัยของ 
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  จิราวรรณ คงคล้าย และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2559: 156-171) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 
136-143) พบว่าบรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีภาพรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167) พบว่าการ

รับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ
รับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิวาพร รักงาม 
และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ภาวะผู้นําและการรับรู้

บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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ผลการวิจัยของ Nasra & Heilbrunn (2016: 380-396) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (2561: 135-148) 
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะเดียวกันผลการวิจัยของ Wibisono, 
Sule, Effendi & Asep (2016: 128-133) พบว่าภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศ

องค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซ่ึงนํามาสู่การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหลัก และการสร้าง
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
 
5. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จํานวน 13,113 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัด

นครปฐม คณะผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) ซ่ึงกําหนดให้ระดับ

ความเชื่อม่ันเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 389 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience random 
sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายบุคคลของกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัด

นครปฐม จํานวน 5 เท่าของกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 1,945 ชุด ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา 413 ชุด เม่ือพิจารณาความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วพบว่ามีแบบสอบถามเสียจํานวน  21 ชุด และแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 392 ชุด 
คิดเป็นอัตราผลตอบกลับร้อยละ 20.67 ของจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปท้ังหมด ซ่ึงมีอัตราการตอบกลับมากกว่าร้อยละ 20 ถือ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อมูลยอมรับได้ (Aaker, Kumar and Day, 2007) 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามภาวะผู้นําความเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจาก เอมวิกา รอดวินิจ (2558: 125) 

และสุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559: 41-42) แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การพัฒนามาจาก สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ (2561: 
53-56) และอภิพงศ์ โชติรัตน์ (2558: 53-56) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การพัฒนามาจาก อรนิษฐ์ 
แสงทองสุข (2560: 111-113) และอสิรภาพ สาลี (2556: 136-137) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รวมข้อคําถาม 12 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การมี 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน การ

พัฒนา และการควบคุม รวมข้อคําถาม 18 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรมการ

คํานึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี รวมข้อคําถาม 15 ข้อ 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
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 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 คณะผู้วิจัยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และคํานวณค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ามากกว่า 0.5 สําหรับทุกข้อคําถาม หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาแจกให้กับพนักงานท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลลัพธ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.87 - 0.93 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.70 (Hair et al., 2010: 673) แสดงว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ยอมรับได้  
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)   
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดขีององค์การ ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวิเคราะห์อิทธิพลภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การใช้การวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 
 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน

กิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 อายุ 30-39 ปีจํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรีจํานวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8   
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปจีํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
 

ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Mean S.D. แปลผล 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.30 0.37 มาก 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.41 0.36 มาก 
ด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา 4.43 0.33 มาก 
ด้านการคํานึงปจัเจกบุคคล 4.41 0.35 มาก 
ภาพรวม 4.39 0.25 มาก 

 

จากตาราง 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการกระตุ้นทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37  
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศ 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ Mean S.D. แปลผล 
ด้านโครงสร้าง 4.43 0.35 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วม 4.40 0.34 มาก 
ด้านการให้รางวัล 4.48 0.33 มาก 
ด้านการสนับสนุน 4.41 0.32 มาก 
ด้านการพัฒนา 4.42 0.32 มาก 
ด้านการควบคุม  4.45 0.33 มาก 
ภาพรวม 4.43 0.24 มาก 

 

จากตาราง 2 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการให้รางวัลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.34 
 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ Mean S.D. แปลผล 
ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.44 0.33 มาก 
ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน 4.43 0.34 มาก 
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4.44 0.33 มาก 
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.49 0.35 มาก 
ด้านพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี 4.49 0.36 มาก 
ภาพรวม 4.46 0.24 มาก 

 

จากตาราง 3 พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และด้านพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.34 
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ส่วนท่ี 5 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเปน็

สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

B SEb β T P-value(sig) 
ค่าคงท่ี .667 .139  4.813 .000 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  .269 .037 .285 7.239 .000 
การรับรู้บรรยากาศองค์การ .590 .039 .595 15.116 .000 
R =.813 R Square =.661 Adjusted R Square = .659 

 

จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 0.285 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.595 ภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 66.1 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์พรรณ พรบุณภาโรจน์ 

และอริสา สํารอง (2560: 98-108) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ สุดารัตน์ 
พิมลรัตนกานต์ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2560: 1643-1660) พบว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.67   
2. การรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และ

ประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83); บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 136-143); วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167); 
ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147)  พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ ศรี
ศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559: 61-83); จันจิราภรณ์ ปานยินดี จิราวรรณ คงคล้าย และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2559: 156-171); บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2555, 136-143); วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167);  ทิวาพร รักงาม 
และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147)  พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nasra & Heilbrunn (2016: 380-396); อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (2561: 
135-148) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ขณะท่ีผลการวิจัยของ รพีพัฒน์ 
ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์; วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ. (2560: 158-167) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ Wibisono, Sule, Effendi & Asep (2016: 128-
133); ทิวาพร รักงาม และ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2559: 125-147) พบว่าภาวะผู้นําและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิดเห็นว่าหัวหน้างานหรือผู้นํา

เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเอง รวมท้ังคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีการรับรู้บรรยากาศองค์การทั้งด้าน

โครงสร้าง การมีส่วนร่วม การให้รางวัล การสนับสนุน การพัฒนา และการควบคุมอยู่ในระดับดี รวมท้ังพนักงานกิจการเสื้อผ้า

สําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิดเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน การคํานึงถึงผู้อ่ืน ความอดทนอดกลั้น การให้
ความร่วมมือ และความสํานึกในหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พนักงานกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป จังหวัดนครปฐมมีความคิด

เห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้บรรยากาศองค์การทําให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงาน 
รวมท้ังปฏิบัติสิ่งท่ีนอกเหนือจากงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้บริหารและหัวหน้างานควรแสดงวิสัยทัศน์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงาน 
2. ผู้บริหารและหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน 
3. ฝ่ายบุคคลควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ความรู้ และการแลกเปล่ียนความคิด   
4. ฝ่ายบุคคลควรจัดสื่อท่ีส่งเสริมการรับรู้บรรยากาศองค์การ เช่น ช่องทางออนไลน์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก

พนักงาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลและผลตอบแทนท่ีพนักงานได้รับจากองค์การ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียด 
2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

ประสิทธิภาพการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ 
3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การระหว่างองค์การขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม 
ผ่านส่วนประสมทางการตลาด 

Factors Affecting the Use of Services of Department Stores  
in Nakhon Pathom Province through Marketing Mix 

 

ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  

 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่าน
ส่วนประสมทางการตลาด และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ เก็บตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพท่ีแตกต่างกันทําให้การใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาด
ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด  ห้างสรรพสินค้า  จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 
The objectives of this research were 1) to study level of use of services of department stores in 

Nakhon Pathom Province through the Marketing mix and 2) to compare level of use of services through 
the Marketing mix classified according to personal factors. This research used the quantitative research 
methodology. The samples were collected 400 samples. The results showed the overall level of services 
through the Marketing mix were high level on the average and each Marketing mix showed the same 
result. The results of the hypothesis test showed that comparison on the overall level of use of services 
through the Marketing mix that distinguish from gender, age, education, salary income and occupation 
difference with statistical significant at .05 

 
Keywords: marketing mix, department store, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา 
 

ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งรวมของธุรกิจหลายประเภทในบริเวณเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน  ห้างสรรพสินค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยร้านค้า  ศูนย์อาหาร ธนาคาร โรงภาพยนตร์  และแหล่งบันเทิง

อ่ืน ๆ อีกมากมาย  สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้บริโภคทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกระดับรายได้  ทุกสาขาอาชีพเข้ามาจับจ่ายใช้สอย

หาซ้ือสิ่งของและใช้บริการด้านความบันเทิงจากห้างสรรพสินค้าเป็นจํานวนมาก (ธีรวุฒิ  ชูดา, 2546) ลักษณะของ

ห้างสรรพสินค้าดังกล่าว สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในยุคปัจจุบัน  ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค

ของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น จากการบริโภคด้วยการซ้ือขายสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กหรือตลาดท่ัวไป 
เม่ือมีการกําเนิดข้ึนของห้างสรรพสินค้า ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีจําหน่ายสินค้าหลายประเภท  มีการบริการบริการทุก

อย่างท่ีสะดวกสบายครบวงจร  และมีการจําหน่ายสินค้าท่ีมีตราย่ีห้อท่ีมีชื่อเสียงหรือสินค้าท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ  
โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นและเคร่ืองสําอาง ถึงแม้จะมีราคาท่ีค่อนข้างแพงและเป็นสินค้าท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น  แต่สินค้า

เหล่านี้ยังสามารถจําหน่ายได้  เพราะในปัจจุบันประชาชนมักมีทัศนคติท่ีว่า  สินค้าท่ีมีราคาแพง  คือ  สินค้าท่ีมีคุณภาพ  หรือ

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการลอกเลียนแบบคนที่มีชื่อเสียง  นอกจากน้ีผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทันสมัยทํา

ให้ค่านิยมและรสนิยมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  หรือทําให้การบริโภคเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน  และ
เนื่องจากรายได้ของแต่ละบุคคลต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจเพ่ือซ้ือสินค้าและบริการ หรือเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็น

ส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ กล่าวคือ  1)  รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคนับว่าเป็นรายจ่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ระบบเศรษฐกิจ คือ ประมาณ 2 ใน 3 ของรายจ่ายท้ังหมด  2)  การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคจะมี

ผลกระทบต่อระดับการลงทุนและการว่าจ้างการทํางาน  3)  ในขณะท่ีการลงทุนปีหนึ่งอาจเป็นศูนย์หรือมีค่าติดลบ รายจ่ายใน
การอุปโภคบริโภคจะเป็นตัวประกอบท่ีจะไม่ทําให้รายได้ประชาชาติลดตํ่าลงมาก  ท้ังนี้เพราะประชากรในประเทศจําเป็นต้อง

ใช้จ่ายในการบริโภคเพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ได้ จากลักษณะและความสําคัญของการใช้จ่ายในการบริโภคโดยท่ัวไป  
ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดย เริ่มจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

แมคโคร เทสโก้โลตัส จนล่าสุดเม่ือปี  พ.ศ.2557 บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ทําการเปิดตัว เซ็นทรัล 
ศาลายา ขึ้นในจังหวัดนครปฐม ทําให้ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมมีการแข่งขันกัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคของคนในจังหวัดนครปฐม  ก็เป็นอีกปัจจัยท่ีสําคัญในการแข่งขันท่ีรุนแรงของห้างสรรพสินค้า  รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมเพ่ือนําเสนอแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด 
 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ

ดังต่อไปนี้ 
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 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การ ใช้หรือการบริโภคท่ี

สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น 
บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและ ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานท่ี บุคคล 
หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ ขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ใน สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายาม

คํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน  2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น 
ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการ

ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า เป้าหมาย 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซ่ึงต้องคํานึงถึงความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ดีย่ิงข้ึน 5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์  
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า ท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพ่ือให้

ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวท่ี สองท่ีเกิดข้ึน ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่าง คุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะ ตัดสินใจซ้ือ ดงันั้น ผู้กําหนดกลยุทธ์

ด้านราคาต้องคํานึงถึง 1. คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ว่าสูง
กว่าผลิตภัณฑ์นั้น 2. ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 3. การแข่งขัน 4. ปัจจัยอ่ืน ๆ  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อ ตราสินค้าหรือบริการ หรือ

ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือน ความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรม การซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ

ข้อมูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย ทำการขาย และ
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซ่ึงต้อง

ใช้ หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์

คู่แข่งขันโดยบรรลุ จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 1. การโฆษณา 2. การขายโดยใช้
พนักงานขาย 3. การส่งเสริมการขาย เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นท่ี กระตุ้นให้เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong 
and Kotler. 2009: 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย 
(Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดย ลูกค้าคนสุดท้าย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจําหน่าย 4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์มีความหมาย ดังนี้ 1. การให้ข่าวเป็นการเสนอ

ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้า หรือบริษัทท่ีไม่ต้อง มีการจ่ายเงินโดยผ่านการกระจายเสียง หรือสื่อ

สิ่งพิมพ์ 2. ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารท่ีมีการ วางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ

องค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือส่งเสริมหรือป้องกัน ภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 5. การตลาดทางตรง การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง

และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณา 
 4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง ประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรมใช้ เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน

การตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว สินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
การจัดจําหน่ายจึง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1. ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรือธุรกิจท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and Keller. 2009: 787) 2. การกระจาย
ตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การ ปฏิบัติการตามแผน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสําเร็จรูป จาก จุดเร่ิมต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกําไร (Kotler and Keller. 2009: 786)  
 

3.2 แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ 

2552: 219)  แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือคล้ายคลึงกัน ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) ผู้บริโภค 
ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นในสินค้านักการตลาดกระตุ้นความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางจัดจําหน่าย 
หรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง

สภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของ
สิ่งต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดย
ปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกันไป 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหา การ
เกิดความต้องการข้ันท่ีหนึ่ง หลังจากนั้นเข้าสู่การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งานของนักการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการในข้ันนี้ก็คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพท่ัวถึง 3. การ
ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากข้อมูลท่ีได้ในขั้นท่ีสองนํามาพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การให้ประเมินความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ได้แก่ เร่ืองของราคาเหมาะสม คุณภาพและความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า นํามาเปรียบเทียบกับย่ีห้ออ่ืน ๆ 4. 
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บาง

ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการ ระยะเวลาการตัดสินใจนาน การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง หลังจากมีการประเมินผล

ทางการ เลือกต่าง ๆ มาแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการมากท่ีสุด 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-
Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลังจากการซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจข้ึนอยู่กับคุณสมบัติ

ของสินค้าตรงกับความต้องการจอง ผู้บริโภคหรือไม่ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซํ้าในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภค

ไม่พอใจก็ จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสูง  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเลือกสินค้าโดยพิจารณาจากหลาย ทางเลือกท่ีมี

อยู่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มาก ท่ีสุด ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีใช้สื่อสารไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความต้องการ ซ้ือสินค้า 
 
4. กรอบแนวคิด 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- รายได้ 
- อาชีพ 

การใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่าน
ส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ด้านราคา (Price) 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ด้านการจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาจากกลุ่มของประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยการสุ่มแบบโควต้า ใน
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดนครปฐม จํานวน 4 ห้าง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แมคโคร เทสโก้

โลตัส และห้างเซ็นทรัล ศาลายา จํานวนห้างละ 100 คน 
 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในงานวิจัยนี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแบบสอบถาม(questionnaire) ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ เป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 การใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่านส่วนประสมทางการตลาด เป็นคําถามปลายปิดให้

เลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้านท่ีเกี่ยวกับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่านส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านการ

จัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปดิให้เขียนแสดงความคิดเห็น 
 

 5.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้  ได้นําเอาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 
1. นําแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสถิติจํานวน 3 คน ตรวจความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(content validity) และภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแต่ละข้อของ

แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 

2. การทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน โดยคณะผู้วิจัยได้นําเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปทําการ

ทดสอบกับผู้ใช้บริการคณะอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค เพ่ือดูความเช่ือม่ันว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ โดยค่าอัลฟ่าท้ังฉบับได้เท่ากับ 0.905 แสดงว่า

แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
จากการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบท้ัง 2 ข้อ 
 

 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
              1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดย ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
              2. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Means) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 
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6. ผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด” มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด 2. 
เพ่ือเปรียบเทียบการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาดผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับความคิดเห็นส่วน

ประสมการตลาดในภาพรวม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
ด้านราคามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.22) รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.19) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 
3.89) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 3.76) และพิจารณารายละเอียดรายด้านพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการไป

ใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และเม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ( X = 4.35)  รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐาน 
น่าเชื่อถือ ( X = 4.18) และรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ( X = 4.03) อยู่ในระดับมาก ด้านราคาใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.22) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ( X = 4.34)  รองลงมา
คือ ราคาเหมาะกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่าง ๆ ( X = 4.23)  และ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า 
( X = 4.09) อยู่ในระดับมาก ด้านสถานท่ีจัดจําหน่ายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.76) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี ( X = 4.10)  รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางมา ( X = 
3.67) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีห้องน้ําเพียงพอต่อความต้องการ ( X = 3.51) อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.89) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ

ส่งเสริมการขาย ( X  อย่างสมํ่าเสมอ ( X = 3.71) อยู่ในระดับมาก 2) เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อการใช้บริการผ่านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดัง
ตารางแสดงค่าสถิติ t และ ANOVA    
 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
7. การอภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีระดับการศึกษา

การใช้บริการผ่านส่วน
ประสมทางการตลาด 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ 
t Sig F Sig  F Sig F Sig F Sig 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.90* .000 5.14* .000 4.06* .000 2.72* .020 8.40* .000 

ด้านราคา -2.08* .038 4.79* .000 2.18* .001 12.43* .000 17.00* .000 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 2.49* .013 4.13* .000 2.72* .002 11.59* .010 12.42* .000 

ด้านการจัดจําหน่าย -5.95* .033 4.33* .000 12.43* .002 9.46* .000 10.67* .000 

ภาพรวม .2.49* .016 4.64* .000 3.62* .001 10.25* .000 13.20* .000 
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ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.25 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดช (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสม

การค้าปลีก ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลท่ีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนอภิปราย

ผลไว้ดังนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท ทัศนคติท่ีมีต่อเกี่ยวกับส่วนประสมการค้า ปลีกของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในด้านการคัดสรรสินค้าคือเร่ืองการ

รับรองคุณภาพสินค้าและราคา สินค้าเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับ ความจงรักภักดีในด้านต่าง ๆเป็นรายด้าน 4 ด้านได้แก่ ด้านการซ้ือซํ้าเป็นปกติ ด้านการซ้ือข้ามสาย ผลิตภัณฑ์และ

การ บริการ ด้านการบอกต่อกับบุคคลอ่ืน และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดึงดูดไปหา 
            การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
ด้านราคามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.22) รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.19) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 
3.89) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 3.76) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมท่ีไม่แตกต่าง

กัน ซ่ึงสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown, Broderick & Lee (2007) ท่ีเสนอว่า อารมณ์และความรู้สึกของ

ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการรับรู้และ ทัศนคติมีผลต่อการซ้ือสินค้าและการใช้บริการ ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า

จากหลาย ๆ แหล่ง เช่น หนังสือพิมพ์โบว์ชัวร์สินค้า ซ่ึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดทําให้ทัศนคติของ ผู้บริโภคและ

ความต้ังใจซ้ือสินค้าท่ีมีต่อตราสินค้านั้นเปลี่ยนไป อิทธิพลทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติ ของห้างสรรพสินค้า เช่น สื่อ
โปรโมชั่น หรือแคมเปญการตลาด ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าจากเครือข่ายทางสังคม

ออนไลน์ก่อนท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพา พาราภัทร (2548) ได้ ทำการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคเบเกอร่ีของกลุ่ม คนวัยทำงานในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลความถ่ีในการบริโภคเบเกอร่ีท่ีต่างกันและมีผล

ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานของกฤษณา อุ่น
ธนโชติ (2551) ท่ีได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีในศูนย์การค้าวรรัตน์จากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน จะมีจํานวนค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานของงานวิจัยของเฉลิมพล นิรมล (2549) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอรี่ของผู้บริโภคอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติเช่นกัน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอเป็นแนวทางเพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภครวมถึงพัฒนา

กิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. เลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เช่น การเลือกศึกษาคนในวัยผู้สูงอายุใน

จังหวัดนครปฐม หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีสนใจทําการศึกษา เพ่ือจะได้ผลการศึกษาท่ีกว้างมากขึ้น 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทัศนคติต่อห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพ่ือทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อ

ห้างสรรพสินค้า 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษา
ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษา
พบว่าระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อยู่ในระดับมาก คุณภาพบริการทางการศึกษา 4 ด้าน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ การบริการสนับสนุนต่าง ๆ  
การบริการของเจ้าหน้าท่ี  และโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายการผันแปรของความพึงพอใจของนักศึกษาภาค 
กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ร้อยละ 59.50  ประโยชน์ท่ีจะได้รับคือทางมหาวิทยาลัยสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์
ในการเพ่ิมคุณภาพบริการทางการศึกษาอันจะส่งผลดีต่อการรับนักศึกษาในอนาคต 

   
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการทางการศึกษา  ความพึงพอใจ  นักศึกษาภาค กศ.พป. 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study level of perception of educational service quality 
and satisfaction of part-time undergraduate students, Nakhon Pathom Rajabhat university 2) to study 
perception of educational service quality that influence to satisfaction of part-time undergraduate students. 
This research used the quantitative research methodology. The results showed that level of perception 
of educational service quality were high level in average and satisfaction of part-time undergraduate 
students was high level in average also. The results of the hypothesis test showed that factors of Academic 
facilities, supporting services, officer services and infrastructureinfluence satisfaction of part-time undergraduate 
students statistically significant. According to the coefficient prediction (R2) it was found that these factors 
could exactly predict satisfaction 59.50 percent. The benefit to be received is that the university is able 
to determine the strategies to increase the quality of educational services that will benefit students’ 
admission in the future. 
 
Keywords: educational service quality, satisfaction, part-time undergraduate students 
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1. บทนํา  
 

การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้  ความรู้นั้นสามารถนํามาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถท่ีจะใช้ประกอบอาชีพและเอา

ตัวรอดได้ รวมท้ังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสํานึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ซ่ึงคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถ

พัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย  โดยเฉพาะใน

ยุคปัจจุบันท่ีสถาบันการศึกษามีการก่อต้ังเพ่ิมข้ึนมากมายเม่ือเทียบกับสมัยก่อน ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมี

ทางเลือกมากข้ึนในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันนั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่าอัตราการเกิดของ

ประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2561) จะเห็นได้ว่าโครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 
2527-2562 นั้น มีแนวโน้มลดลงดังตารางท่ี 1 จากปัญหาเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงน้ี ทําให้จํานวนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดรับ

และเด็กท่ีเข้าเรียนไม่สมดุลกันเกิดการขาดแคลนเด็กท่ีเข้าเรียน ทําให้มหาวิทยาลัยทยอยปิดหลักสูตรและในอนาคตอาจปิด

กิจการ  
 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562  

โครงสร้าง ประชากร 
ปี (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 

จํานวนปีที่แตกต่าง  12 23 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2561) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็เช่นเดียวกัน เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลท่ีจะต้องเข้าสู่การแข่งขันอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เม่ือดูข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ พบว่า ในการเรียนภาคปกติ

จํานวนนักศึกษายังไม่ลดลงแต่อย่างใด แต่พบปัญหาในภาคพิเศษหรือเรียกว่า ภาค กศ.พป. (การศึกษาเพ่ือปวงชน) มีแนวโน้ม

ลดลง ในช่วง 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา จากปีการศึกษา 2556 มีจํานวน 1,422 คน ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนเพียง 712 คน 
และในปีการศึกษา2561 มีจํานวนเพียง 668 คน (สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2561) ซ่ึงท้ังหมดเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเห็นได้ว่ามีอัตราการสมัครเข้าเรียนลดลงอย่างมาก จากปัญหาท่ีได้กล่าว

มาส่งผลให้ทุกสถาบันการศึกษานั้นหันมาปรับปรุงคุณภาพบริการของหลักสูตรตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน

กันมากย่ิงขึ้น มีการศึกษาถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการ ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมากมายด้วยเหตุผลท่ีว่า

มหาวิทยาลัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นตลาดของลูกค้า ซ่ึงไม่ใช่ตลาดของ
มหาวิทยาลัยอีกต่อไป คุณภาพการบริการ (service quality) จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญย่ิงสําหรับองค์กรท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการ

รักษาระดับการแข่งขันได้ (Gronroos, 1988)จากการรายงานผลในงานวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่า การปรับปรุงคุณภาพ 
สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน  ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีอยู่ในคณะแห่งนี้ จึงสนใจ

ท่ีจะศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาว่ามีปัจจัยตัวใดบ้างท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงผลที่ได้จะนํามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานในการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ .พป .
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป .
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. คุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. คุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษาภาค 
กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. คุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. คุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5. คุณภาพการบริการทางการศึกษาด้านการบริการสนับสนุนต่าง ๆ ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
4. กรอบแนวคิด 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
             

  คุณภาพบริการทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

การเรียนการสอน 

ความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

การบริการของ 
เจ้าหน้าท่ี 

สิ่งอํานวยความสะดวก

ทางวิชาการ 

โครงสร้างพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัย 

การบริการสนับสนุน

ต่าง ๆ 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
5.1 แนวคิดของ HiEduQual ของ Subrahmanyam และ Raja (2014, อ้างถึงในยุรมาศ อุดมศิริ, 2559) ได้พัฒนา

และวิจัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในด้านการศึกษา ท่ีเรียกว่า HiEduQual  มี 6 ปัจจัยคือ โดยเลือกมาท่ีเกี่ยวข้องกับบริบท 
5 ปัจจัย ดังน้ี  

1. ด้านการเรียนการสอน (Teaching): อาจารย์ผู้สอนมีความสามมารถ มีความรู้เพียงพอต่อนักศึกษา เข้าถึงง่าย มี
การประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี (Administrative services): บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจช่วยเหลือ มี
ข้อมูลแจ้งแก่นักศึกษาอย่างรวดเร็ว 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ (Academic facilities): ห้องเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอแก่นักศึกษา มีระบบ E-library มีห้องประขุมเพียงพอ สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียน 
4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย (Campus infrastructure): มีสถานท่ีเล่นกีฬา พักผ่อน มีหอพักอย่างเพียงพอ 

มีความปลอดภัย มีอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 
5. ด้านการบริการสนับสนุน (Support services): มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ มีหน่วยบริการให้

คําปรึกษา มีห้องพยาบาลดูแลเบื้องต้นได้ มีกิจกรรมนอกหลักสูตร บริการให้คําปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 
ส่วน ด้านความเป็นสากล (Internationalization): สนับสนุนกิจกรรมในต่างประเทศนานาชาติ มีอาจารย์จาก

ต่างประเทศมาสอน ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไม่ได้นํามาใช้ในกรอบแนวคิด 
5.2 แนวคิดความพึงพอใจ  (Satisfaction) ของ Oliver & DeSarbo (1989) Hanna & Wozniak (2001) และ 

Kotler (2003) 
 
6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
 

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปีท่ี 4 รหัส19 จํานวน 15 หมู่เรียน 

รวมท้ังสิ้น 668 คน คํานวณตัวอย่างได้ 252 คน (Yamane, 1967)  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งชั้นภูมิดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรและจํานวนตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย  
สาขาวิชา/หมู่เรียน ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 

การจัดการท่ัวไป 19.8 51 19 
การจัดการท่ัวไป 19.9 62 23 
การจัดการท่ัวไป 19.15 37 14 
การตลาด 19.10 37 14 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19.11 46 17 
การบัญชี 19.12 56 21 
การบัญชี 19.13 52 20 
สาธารณสุขศาสตร์ 19.2 44 17 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบด้วย  4 ตอน 
     6.2.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และสาขาวิชา เป็นคําถามปลาย 

ปิดให้เลือกตอบ 
     6.2.2 แบบวัดการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาของนักศึกษา กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

แบ่งเป็น 5 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอนจํานวน 8 ข้อ ด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี จํานวน 6 ข้อ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางวิชาการจํานวน 7 ข้อ  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ข้อ และด้านการบริการสนับสนุนต่าง ๆ 
จํานวน 4 ข้อ เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ให้เลือกตอบคือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  

     6.2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ให้เลือกตอบคือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

     6.2.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นคําถามปลายเปิดให้เขียนตอบ 
 

6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้  ได้นําเอาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 
6.3.1 นําแบบสอบถามที่ได้ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง 

ของวัตถุประสงค์  เนื้อหาและภาษาท่ีใช้ หลังจากนั้นนําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแต่ละข้อ

ของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 

6.3.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน โดยคณะผู้วิจัยได้นําเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไป 
ทําการทดสอบกับกลุ่มคล้ายตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพ่ือดูความเชื่อม่ันว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่  โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรการเรียนการสอน มี
ค่าเท่ากับ .964  การบริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีค่าเท่ากับ .948  สิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ มีค่าเท่ากับ .947  
โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ .903 การบริการสนับสนุนต่าง ๆ มีค่าเท่ากับ .967 และความพึงพอใจของ

นักศึกษา .952 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
 จากการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบท้ัง 2 ข้อ 
 

สาขาวิชา/หมู่เรียน ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 
สาธารณสุขศาสตร์ 19.1 10 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 19.3 37 14 
รัฐประศาสนศาสตร์ 19.5 62 23 
รัฐประศาสนศาสตร์ 19.6 52 20 
นิติศาสตร์ 19.7 34 13 
นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 19.14 34 13 
พัฒนาชุมชน 19.4 54 20 
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6.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ช่วยวิจัยคือนักศึกษาวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ ภาค กศ.พป. ทําการช่วยเก็บข้อมูลจนครบ

ตามจํานวน 252 ราย 
 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
 

6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
6.6.1.การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่และค่า 

ร้อยละ (%) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 6.6.2.การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาและความพึงพอใจของนักศกึษา

ภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  6.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาค กศ .พป . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี 
stepwise เพ่ือทดสอบสมมติฐานแล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

 
7. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.30  อายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
56.00   รองลงมา 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
57.50 รองลงมา ต่ํากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.80 ส่วนใหญ่อยู่สาขาการจัดการท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 22.20  
 ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาพบว่าด้านการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11)  
ด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86)  และด้านการบริการ

สนับสนุนต่าง ๆ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83)  ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เช่นเดียวกัน 
ก่อนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ทดสอบข้อกําหนดเบื้องต้นท่ีสําคัญของสถิติอ้างอิงท่ีใช้ ดังน้ี 

1. วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ 
เกิน 0.80 ท้ังทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) ค่าท่ีได้มีค่าอยู่ระหว่าง .406-.734 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระท้ังหมด

ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กนัเองหรือไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
 2. การทดสอบค่าความทนทาน (tolerance) หรือค่า VIF (Variance Inflation Factors) ของตัวแปร

อิสระแต่ละตัว จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน ถ้าค่าความทนทานมากกว่า 0.1 (Hair et al, 1998, p. 127) ซ่ึงค่าความทนทาน มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.298-0.647 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและค่าความทนทาน 

  

2. การทดสอบค่าความคลาดเคล่ือน (e) ท่ีได้จากข้อมูลสรุปได้ ดังน้ี  
2.1ค่าความคลาดเคลื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 จากตาราง Residuals Statistics พบว่า Mean ของ

Residual = .00000  
2.2 ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกัน ไม่เกิด Auto correction ด้วยการวิเคราะห์  
durbin watson test อยู่ระหว่าง 1.5-2.5  ค่าท่ีได้ = 1.794 
2.3 ค่าความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ กราฟฮิสโตแกรมมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ํา 

3. ค่าความคลาดเคล่ือนของตัวแปรตามมีความแปรปรวนคงท่ี (Homoscedasticity) วิเคราะห์ด้วยกราฟต้องไม่

แสดงแนวโน้มใด ๆ ซ่ึงข้อมูลให้รูปกราฟมีลักษณะท่ีไม่แสดงแนวโน้มใด ๆ 
4. ตัวแปรตามเป็นตัวแปรสุ่มเชิงปริมาณจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) วิเคราะห์

ด้วยกราฟ p-p plot ซ่ึงข้อมูลให้รูปกราฟซ่ึงข้อมูลให้รูปกราฟที่เป็นเส้นตรง 
สรุปเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นท่ีสําคัญ ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  จึงทําการอ่านผลการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุด้วยวิธี stepwise ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
ตัวแปร ß Std Error beta t sig 

ค่าคงท่ี (Constant) .884 .191    
สิ่งอํานวยความสะดวก 
การบริการสนับสนุนต่าง ๆ 
การบริการของเจ้าหน้าท่ี 
โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

.339 

.279 

.161 

.122 

.080 

.060 

.060 

.057 

.306 

.290 

.163 

.121 

4.249* 
4.665* 
2.698* 
2.149* 

.000 

.000 

.007 

.033 
R = .771    R Square = .595    Adjusted R Square = .588     Standard Error = .453 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

การเรียน

การสอน 
การบริการ

ของ

เจ้าหน้าท่ี 

สิ่งอํานวย

ความสะดวก 
โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
การบริการ

สนับสนุน

ต่าง ๆ 
การเรียนการสอน Pearson 

Correlation 
     .544 .556    .406 .427 

การบริการของเจ้าหน้าท่ี Pearson 
Correlation 

  .515 .420 .629 

สิ่งอํานวยความสะดวก Pearson 
Correlation 

   .494 .734 

โครงสร้างพ้ืนฐาน Pearson 
Correlation 

    .597 

การบริการสนับสนุนต่าง ๆ Pearson 
Correlation 

     

ค่าความทนทาน  .647 .424 .298 .519     .425 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการทางการศึกษา 4 ด้าน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ การ
บริการสนับสนุนต่าง ๆ  การบริการของเจ้าหน้าท่ี  และโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ

ของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน  ส่วน
การเรียนการสอนไม่ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 1 สมมติฐาน   
 คุณภาพบริการทางการศึกษา 4 ด้าน สามารถทํานายการผันแปรของความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ร้อยละ 59.50  โดยเรียงลําดับค่าอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหาน้อยตามลําดับดังนี้คือสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางวิชาการ การบริการสนับสนุนต่าง ๆ  การบริการของเจ้าหน้าท่ี  และโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
สามารถเขียนสมการทํานาย ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = .884 + .339 (สิ่งอํานวยความสะดวก) + 
.279 (การบริการสนับสนุนต่าง ๆ) + .161 (การบริการของเจ้าหน้าท่ี) + .122 (โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย) 
 
8. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการรับรู้คุณภาพบริการทางการศึกษา 4 ด้าน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ 
การบริการสนับสนุนต่าง ๆ  การบริการของเจ้าหน้าท่ี  และโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ส่งผลทางบวกต่อความพึง

พอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุรมาศ อุดม
ศิริ (2559) ท่ีพบว่า ปัจจัยการรับรู้บริการทางการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจของนักศึกษา MBA ใน
ประเทศไทย มีถึง 6 ปัจจัยและสามารถเรียงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางวิชาการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติของอาจารย์และทรัพยากรของหลักสูตรการเรียนการสอน ปัจจัย

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสนับสนุนต่าง ๆ ปัจจัยการบริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ปัจจัยความเป็นสากล ตามลําดับ  
Van (2013) พบว่า มิติท่ีสําคัญคือ การตอบสนองกับนักเรียน เช่น ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ

ทัศนคติในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี จะมีผลกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา  Peng & Samah (2006) 
พบว่า นักเรียนนักศึกษาจะรวมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาการรับรู้เป็นคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และส่งผลต่อความพึงพอใจและ

แรงจูงใจของนักเรียนนักศึกษา และจะมองภาพรวมเป็นหนึ่งจากการรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
สถานท่ีออกกาลังกาย ห้องเรียน เป็นต้นเพ่ือพิจารณาเป็นรับรู้เป็นคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยนั้นท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจและแรงจูงใจของนักเรียนนักศึกษาเช่นกัน   ซ่ึงเป็นไปได้ว่านักศึกษาภาค กศ.พป.ส่วนใหญ่เป็นคนทํางานมีรายได้ 
ต้องการตอบสนองทางด้านกายภาพและการให้บริการท่ีดีจากทางมหาวิทยาลัย มากกว่าด้านการเรียนการสอนที่มีความเป็น

วิชาการ และการเรียนวันอาทิตย์วันเดียวค่อนข้างท่ีจะหนักเพราะต้องเรียนหลายวิชาในวันเดียว จึงทําให้การรับรู้ด้านการเรียน

การสอนไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
       9.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการทางการศึกษา 4 ด้าน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทาง

วิชาการ การบริการสนับสนุนต่าง ๆ การบริการของเจ้าหน้าท่ี และโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ส่งผลทางบวกต่อความ

พึงพอใจของนักศึกษาภาค กศ.พป.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรียงลําดับตามนํ้าหนักอิทธิพลท่ีส่งผลจากมากไปหาน้อย 
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ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงควรนําผลการวิจัยท่ีได้นี้ไปพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงจะเห็นได้ว่านักศึกษาภาคสมทบหรือท่ีเรียกว่าภาค

การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) นั้นส่วนใหญ่เป็นคนทํางานท่ีต้องการปรับวุฒิการศึกษาหรือเป็นบุคคลท่ีทํางานในวันทําการ

ปกติ ไม่มีเวลาเรียนในช่วงดังกล่าว จึงเลือกมาเรียนในวันอาทิตย์วันเดียว ดังนั้นจึงคาดหวังกับสิ่งอํานวยความสะดวกทาง

วิชาการ และการให้บริการต่าง ๆเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเพ่ิมความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ ต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จึงควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานและเพียงพอ  นอกจากน้ันการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ และการบริการของเจ้าหน้าท่ีนั้นมีความสําคัญต่อนักศึกษา จึง
ควรให้ความสําคัญและจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท้ังจํานวนและคุณภาพการให้บริการท่ีดีต่อนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความ

พอใจและจะก่อให้เกิดการบอกต่อ ซ่ึงจะทําให้จํานวนนักศึกษาท่ีจะมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
 

       9.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
             9.2.1 ผู้ท่ีสนใจสามารถนําไปต่อยอด ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนท่ีไม่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของนักศึกษานั้น นําไปหาสาเหตุท่ีแท้จริงว่าเกิดจากอะไร เพราะในงานวิจัยนี้ใช้ตัวชี้วัดคือหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จะทําให้ได้คําตอบท่ีแท้จริงอันจะนํามาซ่ึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทาง

การศึกษาได้ตรงประเด็น 
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ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชน 
ในจังหวัดนครปฐม 

Marketing Factors Affecting the Decision to Buy Organic Vegetables  
of People in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเพ่ือทราบข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ
ของคนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีการ
ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการตลาด
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเว้นด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือ
ผักปลอดสารพิษภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํา (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 
คําสําคัญ: ปัจจัยทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  ผักปลอดสารพิษ  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
  

 The study of this research was a quantitative research. With the objective of researching for general 
consumer information Marketing factors and the decision to buy organic vegetables Including the relationship 
between marketing factors and the decision to buy organic vegetables of people in Nakhon Pathom Province. 
The research found that Most consumers are female. Accounting for 56.25 percent, aged between 26-35 
years, accounting for 36.75 percent, having a Bachelor's degree 29.75 percent, single status, 49.00 percent, 
have a civil servant / state enterprise employee 38.80% with monthly income 15,001-20,000 baht, equivalent 
to 37.00 percent. There is a decision to buy organic vegetables in the overall picture and the aspect is at 
the same level in every aspect. The level of opinion on the overall marketing factors and the aspects 
are at the same level. When analyzing one-way variance, it was found that there was no statistically 
significant difference at .05 except education. The relationship between marketing factors, the overall 
picture and the decision to buy organic vegetables, had a low positive relationship (r = .213) with statistical 
significance.  When categorizing marketing mix factors individually, it was found that all aspects had a 
low positive relationship with the purchase of organic vegetables, with statistical significance. 
 
Keywords: marketing factors, buying decision, organic vegetable, Nakhon Pathom 
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1. บทนํา 
        

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาต้ังแต่อดีตมีความเป็นอยู่แบบเรียบ

ง่ายพ่ึงพาตนเองเลยอาศัยธรรมชาติในการดําเนินชีวิตภายใต้ภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมทําให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคัญดังจะเห็นได้จากข้อมูลท่ีปรากฏบนศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชท่ีว่า ใน
น้ํามีปลาในนามีข้าว ท่ีแสดงว่าเป็นหลักฐานความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย การเกษตรจึงเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคัญอย่าง

หนึ่งของประชากรไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตการเกษตรให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเร่งรัด

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร มีระบบชลประทาน และมาตรการทางการตลาดเพื่อ

ยกระดับสินค้าทางการค้าจะทางเกษตรของประเทศ แต่การจํากัดของพ้ืนท่ีทางการเกษตรจึงมีการปรับโครงสร้างผลผลิต

เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัว โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงข้ึนแผนการขยายพื้นท่ีทําการเกษตรและเน้นการ

ผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการทางด้านปริมาณและคุณภาพและมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางไปเศรษฐกิจ แต่สิ่งท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือการติดเริ่มแนวคิดไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญด้านคุณภาพ

ผลผลิตให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัย 
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาสารเคมีในด้านการจํากัดศัตรู โรคแมลง ต้องปุ๋ย

อินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลมากเท่าท่ีต้องการจึงได้มีการคิดค้นหาวิธีต่าง ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากเท่าท่ีต้องการ แต่ไม่ใช่สารเคมี
เข้ามาปะปนในกระบวนการผลิต เช่น การพัฒนากระบวนการตัดต่อยีน หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การตัดต่อพันธุกรรม

(GMO) เพ่ือให้ได้พันธ์ุพืชท่ีมีความต้านทานโรคแมลงได้อย่างดี และลดการใช้สารเคมี แต่ปัจจุบันยังคงมีความสับสนเก่ียวกับ

ความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพืชท่ีผ่านการตัดต่อพันธุกรรมว่าปลอดภัยหรือไม่ และสถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับ GMO ได้รุนแรงข้ึนเรื่อยเรื่อย ๆ จนถึงกับทําให้รัฐบาลในแต่ละประเทศต้องออก มาตรการข้ึนมารับรอง เช่น สหภาพ

ยุโรปออกระเบียบให้มีการติดฉลาก ระบุรายละเอียดสินค้า กรณีวัตถุดิบหรือส่วนผสมท่ีเกี่ยวพันธ์กับ GMO ก่อนอนุญาตนําเข้า

ในประเทศ หรือสหภาพญี่ปุ่นพิจารณากฎหมายบังคับเพ่ือ ให้มีการติดฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีผ่าน

การตัดต่อยีน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องผลักดัน

นโยบายในการผลิตสินค้าเกษตรแบบปลอดภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาในการส่งออกข้างต้น โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอด

สารพิษ และไม่ใช้วัตถุดิบท่ีมีส่วนผสมท่ีเกี่ยวพันกับ GMO โดยปีพ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเป็นปีเร่ิมต้นอาหาร

ปลอดภัยแห่งชาติ (Food SafetyYear) โดยเน้นอาหารท่ีผลิตและบริโภคในประเทศต้องมีความปลอดภัยและความเท่าเทียม

กับสากลนําไปสู่การเป็นครัวของโลก ความสําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีสนองนโยบายของ

รัฐบาล ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และโอกาสทางการตลาดของผักปลอดสารพิษ โดยสังเกตได้จากการ
สนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ผลจากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคใส่ใจ

ในสุขภาพของตนเอง และการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของต้องภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้บริโภคให้

ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษมารับประทาน  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนใน

จังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะทําให้เกษตรกรและผู้จําหน่ายผักปลอดสารพิษบรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

ธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัดมากย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของ

ผู้บริโภคของคนในจังหวัดนครปฐม 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของคนในจังหวัด

นครปฐม 
 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 

แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด 
Kotler (2003: 15-17) ได้ให้คํานิยามส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมได้ ใช้เพ่ือ ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงได้จําแนก 
เครื่องมือนี้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้พึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ซ่ึงอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบ ด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร
หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์และมีมูลค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

มูลค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้ามูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือเป็นสิ่งท่ีผู้กําหนดกลยุทธ์ต้องคํานึงถึง  
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย เพ่ือสร้างทัศนคติ

และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขายและการติดต่อสื่อสาร โดยใช้สื่อเคร่ืองมือในการ

ติดต่อสื่อสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือจากเครื่องมือต่อไปน้ี 1. การโฆษณา (Advertising) 2. 
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 4. การให้ข่าวและการ

ประชาสัมพันธ์ 5. การตลาดทางตรง  
4. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจัดจําหน่าย ซ่ึงประกอบด้วย

สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ

ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถ

ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616)  
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือเป็นคุณค่าท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพ่ือให้

ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009: 616) 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือ

ความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ (Etzel, 
walker and Stanton. 2007: 677) 

4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม

ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด 
ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Kotler 
and Keller. 2009: 786)  
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แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอโดยที่เขา

จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญและอยู่ภายในจิตใจ

ของผู้บริโภค  
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ 

2552: 219)  แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือคล้ายคลึง

กัน ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ(Problem or 
Need Recognition) ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นในสินค้านักการตลาดกระตุ้นความต้องการด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางจัดจําหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนา

กับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่าง

สภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกันไป 2. การค้นหาข้อมูล(Information 
Search) เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหา การเกิดความต้องการขั้นท่ีหนึ่ง หลังจากนั้นเข้าสู่การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งาน
ของนักการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับ กระบวนการในขั้นนี้ก็คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้าและแหล่งบุคคล ให้มี 
ประสิทธิภาพท่ัวถึง 3. การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of Alternatives) จากข้อมูลท่ีได้ในข้ันท่ีสองนํามาพิจารณาเลือก

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การให้ประเมินความสําคัญ

สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ได้แก่ เรื่องของราคาเหมาะสม คุณภาพและความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า นํามาเปรียบเทียบ

กับย่ีห้ออ่ืน ๆ 4. การตัดสินใจซ้ือ(Purchase Decision) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการ
ตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง ต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการ ระยะเวลาการตัดสินใจนาน การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง 
หลังจากมีการประเมินผลทางการ เลือกต่าง ๆ มาแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากท่ีสุด 5. พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ(Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจ

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าตรงกับความต้องการจอง ผู้บริโภคหรือไม่ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซํ้าในทาง

ตรงกันข้ามหากผู้บริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสูง จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเลือกสินค้าโดย

พิจารณาจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากท่ีสุด ซ่ึง
ได้รับอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้สื่อสารไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้า 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ ดังน้ี 
          
           ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)        การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ 
2. ราคา (Price)         ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาจากกลุ่มของประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริโภคท่ีซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐม กรณีท่ีไม่ทราบจํานวนท่ีชัดเจน จึงใช้การสุ่มแบบบงัเอิญ โดยในการวิจัยคร้ัง
นี้ มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ 
 2)  เตรียมข้อมูลและนําข้อมูลท่ีได้จากการประมวล เพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อ โครงสร้างของแบบสอบถามและขอบเขต

เนื้อหา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมน้ันมาสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม  
 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยท่ีข้อ

คําถามนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 ใน 3 ส่วนข้อท่ีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยกว่าน้ี ก็จะถูกตัดออก 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
              1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดย ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
              2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequencies)    
คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของ

ประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม” 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือผัก

ปลอดสารพิษของผู้บริโภคของคนในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของคนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.00 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลในการตัดสินใจซ้ือ

ผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.48) รองลงมา
ด้านราคา ( X = 4.36) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 4.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.11) ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจซ้ือในด้านความปลอดภัยมากท่ีสุด ( X x̄ = 4.42) รองลงมาเป็นการตัดสินใจซ้ือใน

ด้านสุขภาพ ( X = 4.34)  และการตัดสินใจซ้ือในด้านความสะอาด ( X = 4.23)  
 เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ยกเว้นด้านการศึกษา ซ่ึงพบว่าผู้ซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่า
ปริญญาตรี ผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือผักปลอด

สารพิษภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = .157, .184, .171 และ.063 ตามลําดับ)  
 
7. การอภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
56.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร สิงห์สุข (2542) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคเพศหญิงจะให้ความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่าเพศชายและผู้สมรสแล้วสนใจบริโภคผักปลอด

สารพิษมากกว่าผู้เป็นโสดซ่ึงรายได้ของผู้บริโภคมีผลมากต่อการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษโดยผู้นิยมซ้ือส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 
15,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต่ 5คน ขึ้นไปสําหรับอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาพบว่าส่วนมาก

ทํางานบริษัทเอกชน ผักปลอดสารพิษท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากท่ีสุดคือผักคะน้า โดยระยะเวลาเฉล่ียในการซ้ือผัก

ปลอดสารพิษมาบริโภคในแต่ละคร้ังจะนิยมซ้ือทุก 3 วัน น้ําหนักของผักปลอดสารพิษท่ีผู้บริโภคนิยมซ้ือแต่ละคร้ังมากท่ีสุดคือ

น้ําหนัก 0.6-1 กิโลกรัม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญา ชีนิมิตรและพัชนี เชยจรรยา (2559) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-35 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ท่ีใส่ใจสุขภาพท้ังสิ้น 400 คน  

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลในการตัดสินใจ

ซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.48) 
รองลงมาด้านราคา ( X = 4.36) ด้านสถานท่ีจําหน่าย ( X = 4.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.11) ข้อมูลเก่ียวกับ
การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจซ้ือในด้านความปลอดภัยมากท่ีสุด ( X = 4.42) รองลงมาเป็นการตัดสินใจซ้ือใน

ด้านสุขภาพ  ( X = 4.34)  และการตัดสินใจซ้ือในด้านความสะอาด ( X = 4.23)  
เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

ยกเว้นด้านการศึกษา ซ่ึงพบว่าผู้ซ้ือผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่า
ปริญญาตรี ผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับผู้มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่า
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ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดภาพรวมกับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ

ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า (r = .213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r 
= .157, .184, .171 และ.063 ตามลําดับ) ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกสิทธิ สุนทรนนท์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกท่ีทันสมัย ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประชาชน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซูเปอร์เซ็น

เตอร์ และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีพบว่า 
ทัศนคติต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าทัศนคติอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 
ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร อินทรเผือก 
(2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านสังคมท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมและศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผักปลอดสารเคมีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน ท่ีพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารเคมีเพราะม่ันใจความปลอดภัยจากสารเคมีมากท่ีสุด รองลงมาคือตัดสินใจซ้ือผัก
ปลอดสารเคมีในแต่ละครั้งโดยดูจากร้านท่ีมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผักปลอดสารเคมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารเคมีของผู้บริโภคเชิงบวกในระดับตํ่า 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 1. เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้เปน็การวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ปรับปรุง

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดและนําผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจ
เลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

Marketing Mix Factors and Service Quality Affecting the Customer’s Decision 
on Selecting the Automotive Battery Store in Muang District, Phitsanulok 

พลอยทิพย์ กุลจิตต์เจือวงศ์1*  และชาตรี ปรดีาอนันทสุข1 

1คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
*Ploytip.b@outlook.co.th

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากร 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วย 
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
แหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอร่ีไม่แตกต่างกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2. คุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
แหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอร่ีไม่แตกต่างกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  คุณภาพการให้บริการ  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก 
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Abstract 

The study aimed to study the marketing mix factors and service quality which affected the customers’ 
decision on selecting automotive battery stores in Muang District, Phitsanulok Province. The questionnaires 
were used to collect the data. The Namber of sample for the study was 400 who lived in Muang District, 
Phitsanulok Province. The questionnaires were used to collect the data. Research results were analyzed 
by descriptive statistics and Hypotheses were tested by one-way ANOVA, The result indicated that:  

1. Different marketing mix factors affected reasons of decision making, influences and sources of
information for purchasing statistical significant differently at the level of 0.05. On the other hand, the 
behavior of battery change receiving was not statistical significant by differently at the level of 0.05.  

2. Different service qualities affected the reasons of decision-marking, influences and sources of
information for purchasing statistical significant differently at the level of 0.05. Meanwhile, the behavior 
of battery change receiving was not statistical significant differently at 0.05 level. 

Keywords: marketing mix factors, service quality, purchasing decision 
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันจะเห็นว่ารถยนต์มีบทบาทสําคัญและมีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายต่าง ๆ การขนส่ง เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว และสิ่งท่ีตามมาในการใช้รถยนต์จะต้องมีการบํารุงรักษา

หรือเปล่ียนน้ํามันเคร่ืองเปล่ียนแบตเตอรี่ ในระยะเวลาท่ีมีการเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานของผู้บริโภค ซ่ึงในยุคสมัยนี้ก็มีท้ัง

การเพ่ิมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งาน เช่น การติดกล้องเพื่อบันทึกการเดินทาง การเพ่ิมเคร่ืองเสียง 
และการใช้งานเช่ือมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทําให้จ่ายไฟกระแสไฟมากขึ้น จากข้อมูลสํานักงานขนส่ง

จังหวัดพิษณุโลก มีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีปัจจุบันมีถึง 189,012 คัน ซ่ึงทําให้มีความต้องการในการใช้

แบตเตอร่ีเพ่ิมมากข้ึนเพราะแบตเตอร่ีจัดเป็นสินค้าจําเป็นต้องใช้ และในด้านของเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกจัดว่าเป็นศูนย์กลาง

ของภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดพิษณุโลกจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ

พัฒนาเป็น “เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ Freight Village” ผสมผสานกับ “ศูนย์การขนส่งและ โลจิสติกส์ หรือ 
Transport Logistics Hub” (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2561, น. 3) 

ผู้ประกอบการจึงต้องหาจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวธุรกิจ ซ่ึงทฤษฎีของ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey, 1964) ได้
กล่าวไว้ว่า สําหรับหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน

และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOTจึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็น

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค และด้วย
จํานวนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายมีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ตัดสินใจในการเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ รวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะนํามาสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

  ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phiilip Kotler, Consumer’s Decision-Making Process อ้างอิงใน สุวัฒน์ ศิรินิรัดร์ และ

ภาวนา สายชู, 2537, น. 249) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือไว้ดังนี้  
การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมหลัง

การซ้ือ และในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องการความสะดวก ง่าย ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ  การทํา

ธุรกิจจึงถูกบีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันสูงข้ึน รูปแบบการค้าจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค และแน่นอนว่าธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์เองก็เป็นธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีเช่นกัน 
รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคล (Ziethaml, 
Parasuraman, and Berry,1990 อ้างอิงใน กาญจนา ทวินันท์, 2558, น. 154 – 155) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพเป็นสิ่งท่ีเกิดจาก

ความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการนั้น กล่าวได้ว่าคุณภาพก็คือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีท่ีสุด โดยมีคุณค่า

และมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ใน

การให้บริการ หากผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะถือว่านั้นคือ การบริการท่ีมีคุณภาพ 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และถ้าเรา

สามารถท่ีจะทําและตอบโจทย์ได้มากกว่าคู่แข่งขัน ก็จะทําให้ธุรกิจเกิดความแตกต่าง ความโดดเด่น ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการตัวใดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้าน

แบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคล

ของผู้บริโภค 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา และ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใช้ประกอบการวิจัย  โดยประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีในหัวข้อ

ต่าง ๆ ได้แก่  
3.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ มีความสําคัญเพราะมีส่วนช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย แต่ละ

บุคคลจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ได้แบ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2553, น. 112) เพศ 
ความแตกต่างทางเพศทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการสื่อสารแตกต่างกันออกไป อายุทําให้มีปัจจัยด้านความแตกต่างในเร่ือง

การคิด การศึกษามีผลทําให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้มี

วัฒนธรรม ประสบการณ์และเป้าหมายที่ต่างกัน 
 3.2 แนวคิดและพฤติกรรมผู้บริโภค อนุชิต เท่ียงธรรม (2546, น. 4) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาการให้ความสนใจต่อกระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เข้าไปเก่ียวข้องกับ

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคคล พนักงาน 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ 
- ด้านกระบวนการ

คุณภาพการให้บริการ 
- ความเชื่อถือไว้วางใจ 
- การตอบสนองต่อลูกค้า 
- ความน่าเชื่อถือ 
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้าน

แบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคล 
- การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ 
- แหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ
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การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา หรือแม้แต่ความพยายามต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ และรวมท้ัง

กระบวนการที่เกิดข้ึน ก่อนการซ้ือท่ีสําคัญคือกระบวนการตัดสินใจไปจนกระท่ังถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังการซ้ือด้วย กล่าวคือ
เป็นการศึกษาทั้งหมดว่า ผู้บริโภคซ้ืออะไร(What) ทําไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไหร่ 
(When) ซ้ือบ่อยแค่ไหน (How Often) บริโภคอย่างไร (Consumption Process & Behavior) พึงพอใจกับการบริโภค

หรือไม่และอะไรทําให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น 
 3.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคของ Phiilip Kotler (Consumer’s 
Decision-Making Process อ้างอิงใน สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2537, น. 249) ประกอบด้วยดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ที่มา: สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2537, น. 249) 

 

จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าก่อนการตัดสินใจซ้ือจะมีกระบวนการเริ่มต้นจากความต้องการหรือปัญหาท่ีทําให้ต้อง

ตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ หากเป็นการตัดสินใจท่ีไม่เร่งรีบก็จะมีการหาข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบทางเลือก

และตัดสินใจซ้ือ ภายหลังจากการซ้ือต้องดูต่อท่ีความพึงพอใจหลังการใช้สินค้าหรือบริการว่าตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นจุดชี้วัดในการกลับมาซ้ือซํ้า 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7Ps (Marketing Mix) Kotler (1997, P. 92 อ้างอิงใน โสภิตา 

รัตนสมโชค, 2558, น. 10) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดได้ท่ีสามารถ

ควบคุมได้ ถูกนําไปใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอนแรก

ส่วนประสมทางการตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย

และการส่งเสริมการตลาด  และต่อมาได้มีการคิดตัวแปรเพิ่มอีก 3 ตัวแปร คือ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดท่ีสําคัญทางการตลาดยุคสมัยใหม่ โดยจะถูกเน้นไปท่ีธุรกิจบริการเป็นส่วนใหญ่ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2550 อ้างถึงใน ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์, 2554, น. 22-24) แนวคิดส่วนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler, 2003 เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการ ซ่ึงจะใช้ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนด กลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา 
(Price), ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place), ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion), ด้านบุคคล (People), ด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation), ด้านกระบวนการ (Process) 
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3.5 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ คุณภาพเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มี

ต่อบริการนั้น กล่าวได้ว่าคุณภาพก็คือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีท่ีสุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ หากผู้รับบริการได้รับการ

บริการเป็นไปตามท่ีคาดหวังก็จะถือว่านั้นคือ การบริการที่มีคุณภาพ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry,1990 อ้างอิงใน 
กาญจนา ทวินันท์, 2558, น. 154 – 155) ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ดังนี้ มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility), 
มิติท่ี 2 ความเชื่อม่ันไว้วางใจได้ (Reliability), มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness), มิติท่ี 4 ความน่าเชื่อถือ 
(Assurance), มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

3.6 ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคล สุธาสินี จันทร์ทนดํา (2554, น. 19) แบตเตอรี่ หมายถึง แหล่งท่ี

สะสมพลังงานในรูปเคมี แล้วจ่ายออกเป็นพลังงานไฟฟ้า ออกไปใช้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงแบตเตอรี่สามารถแบ่งออกได้หลาย

ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะตัวสินค้า และแบ่งตามประเภทการใช้งานแบตเตอรี่ แต่ในทางวิชาการ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
ได้แก่  

 3.6.1 แบบปฐมภูมิ (Primary Battery) หรือโดยท่ัวไปจะเรียกแบตเตอร่ีชนิดนี้ว่าแบตเตอรี่แห้ง จะมี
คุณสมบัติในการให้กําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ท่ีได้จากการแปรผันพลังงาน โดยกระบวนการทางเคมี ซ่ึงแบตเตอรี่

ประเภทนี้จะใช้งานคร้ังเดียว โดยเม่ือจ่ายหมดแล้วต้องท้ิงและไม่สามารถอัดไฟกลับเข้าไปใช้งานใหม่ได้ ส่วนมากจะทําข้ึนจาก

สังกะสี - คาร์บอน ปรอทและลิเทียม ซ่ึงจะใช้งานกับเคร่ืองไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทกระเป๋าห้ิว โดยมีราคาไม่แพง อายุการใช้
งานสั้น เช่น ถา่นไฟฉาย ถ่านนาฬิกา เป็นต้น 

 3.6.2 แบบทุติยภูมิ (Secondary Battery) หรือโดยท่ัวไปจะเรียกว่าแบตเตอร่ีน้ํา (Storage Battery) 
ประกอบด้วยเซลล์ 6 เซลล์จะต่อกันแบบอนุกรม ซ่ึงแต่ละเซลล์จะมีแรงดัน 2 โวลต์ จึงจะจ่ายแรงดันได้ 12 โวลต์ มีคุณสมบัติ

ในการเปลี่ยนพลังงานเคมี แล้วจ่ายเป็นพลังงานไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ซ่ึงแบตเตอรี่ประเภทนี้ สามารถใช้งานจนไฟหมดหรือ

เลิกใช้งานแล้ว สามารถนําไปประจุไฟเพิ่มเติมเข้าไปปรับสภาพเคมีให้กลับสู่สภาพพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม คือสามารถนํามา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้จนกว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ โดยแบตเตอร่ีชนิดนี้ส่วนมากจะทําจากตะก่ัว - กรด ใช้ในรถยนต์และใน

การใช้พลังงานไฟฟ้าสํารองในระบบต่าง ๆ 
 

4. วิธีการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัยคือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administration) 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 

ตัวอย่าง 
4.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 4.2.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดกลุ่มย่อยตามต้องการ โดยอาศัย

สัดส่วนขององค์ประกอบกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, ผู้ท่ีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน, ผู้ใช้รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล, ผู้ใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 4.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 

ชุด จากจํานวนของผู้ท่ีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, ผู้ท่ีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน, ผู้ใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล, 
ผู้ใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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4.3 เครื่องมือท่ีใช้ 
     ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีคําตอบให้เลือก  
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่

รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล พนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 

    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วน

บุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความน่าเชื่อถือ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
    ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) มีลักษณะ เป็นคําถามปลายปิด เป็นแบบ

สํารวจรายการ (check list) คําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ท้ังหมด 
4.4 การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
     ผู้วิจัยทดสอบคุณภาพแบบสอบถามก่อนการแจกแบบสอบถามจริง โดยทดสอบ ดังน้ี 
     การทดสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity Test) 

4.4.1 การทดสอบความเที่ยงของโครงสร้างผู้วิจัยนําแบบสอบถามมอบให้โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของโครงสร้างแบบสอบถามจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคําเสนอแนะ 
4.4.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคําเสนอแนะ ให้เข้าใจง่าย มีความชัดเจนและครอบคลุม

เนื้อหาของงานวิจัย โดวิธีนี้ เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item-Objective 
Congruence: IOC) 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

     วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผ่านการประมวลผลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบด้วย  การแจกแจงความถี่ (จํานวน)  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      4.5.2 ใช้การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วน

บุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ผลการศึกษา/การวิจัย 

 

5.1 จากการศึกษา ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มี
สถานภาพสมรส จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และมีรายได้ ต่ํากว่า 15,000 บาท จํานวน 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.0 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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5.2 จากการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์

ส่วนบุคคลจาก ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 เป็นลําดับแรก รองลงมา ด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 ด้าน
บุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ด้านส่งเสริม

การตลาด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64  

5.3 จากการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วน

บุคคลจาก ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 มากท่ีสุด รองลงมาด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  
ด้านความเชื่อม่ันและไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  

5.4 จากการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลคืออายุการใช้งาน 
มีจํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 โดยปกติเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอร่ีจากร้านจําหน่ายแบตเตอรี่ท่ัวไป  จํานวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคล คือตนเอง จํานวน 111 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.7 และมีการหาข้อมูลในการเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลจากประสบการณ์ตนเอง จํานวน 188 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.0 

5.5 เม่ือทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่

รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกัน  
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์

ส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. F p-values 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)     
ชื่อเสียงของย่ีห้อผลิตภัณฑ์ 4.65 0.67 11.180 .000* 
รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 4.57 0.80 14.276 .000* 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน 4.73 0.47 .292 .831 
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 4.55 0.73 7.024 .000* 
มีตาแมว (สําหรับดูระดับน้ํากลั่น) บนตัวแบตเตอร่ี 4.70 0.55 2.758 .042* 
มีคู่มือการดูแลแบตเตอร่ีและเงื่อนไขการรับประกัน 4.66 0.67 4.139 .007* 
ด้านราคา (Price)     
มีป้ายแสดงราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน 4.83 0.41 1.526 .207 
มีการต่อรองราคาจากร้านตัวแทนจําหน่ายได้ 4.65 0.52 3.129 .026* 
ราคาแบตเตอรี่ท่ีซ้ืออยู่ในระดับท่ีรับได้ 4.74 0.48 1.640 .180 
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place)     
มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 4.68 0.49 2.471 .061 
มีบริการเปลี่ยนแบตเตอร่ีนอกสถานที่จากร้าน          
ผู้จําหน่าย 

4.69 0.53 1.641 .179 

มีช่องทางการติดต่อออนไลน์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น     
ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

4.63 0.68 2.559 .055 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. F p-values 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)     
มีบริการตรวจเช็คเติมน้ํากลั่นฟรี 4.82 0.49 1.411 .239 
มีบริการนอกเวลาและนอกสถานท่ี 4.64 0.57 4.234 .006* 
ให้ส่วนลดในการนําแบตเตอรี่เก่ามาเทิร์นในราคาท่ีด ี
(เช่น เป็นส่วนลด 400 บาท)  

4.63 0.53 .545 .652 

มีของแถม เช่น แถมเสื้อ แถมผ้าเช็ดรถ แถมข้าวสาร 
หรือ คูปองส่วนลด เป็นต้น 

4.70 0.54 3.980 .008* 

ด้านบุคคล (people) หรือ พนักงาน (Employee)     
การบริการของพนักงานขาย พูดจาไพเราะ 4.70 0.51 1.610 .186 
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาของ

พนักงานขาย 
4.67 0.53 1.856 .136 

การแนะนําผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง 4.79 0.45 1.967 .118 
ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 

    

สถานท่ีในการให้บริการมีจํานวนพนักงานเพียงพอ    
ในการให้บริการ 

4.85 0.42 2.858 .037* 

สถานท่ีในการให้บริการมีเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ให้บริการท่ีดูทันสมัย 
4.51 0.55 1.099 .350 

สถานท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอ 4.73 0.50 .515 .672 
สถานท่ีในการให้บริการมีความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย   
4.79 0.45 1.183 .316 

ด้านกระบวนการ (Process)     
ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.82 0.40 1.433 .233 
ความถูกต้องในการให้บริการ 4.76 0.45 .497 .684 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0 
 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วน

บุคคลของผู้บริโภคพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมี

อิทธิพล แหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมเข้ารับบริการเปล่ียนแบตเตอรี่ 
แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2  คุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วน

บุคคลของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 สรุปผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วน

บุคคลของผู้บริโภค 
คุณภาพการบริการ X S.D. F p-values 
ด้านความเชื่อม่ันและไว้วางใจ 
ร้านส่งมอบแบตเตอร่ีตรงตามเวลานัดหมาย 4.86 0.42 .477 .753 
ร้านรักษาความลับด้านข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี 4.60 0.57 1.261 .285 
พนักงานให้บริการด้านข้อมูลถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 4.74 0.45 2.234 .065 
พนักงานมีความสนใจท่ีจะแก้ปัญหาให้ เม่ือเจอปัญหาใน

การใช้บริการ 
4.76 0.48 2.024 .090 

ด้านความน่าเชื่อถือ 
พนักงานของบริษัท มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ 
สามารถให้ข้อมูลท่านได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

4.82 0.40 .560 .692 

พนักงานคิดค่าบริการถูกต้อง มีมาตรฐาน ในการให้บริการ 4.86 0.39 .608 .657 
สถานท่ีในการให้บริการมีระบบการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน

น่าเชื่อถือ 
4.58 0.51 .254 .907 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
พนักงานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือแนะนําการบริการ

ใหม่ ๆ ให้แก่เสมอ 
4.70 0.51 2.321 .056 

พนักงานใส่ใจความต้องการเฉพาะรายบุคคลได้อย่างชัดเจน 4.75 0.50 .635 .638 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 
พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว 4.82 0.39 .232 .920 
พนักงานพยายามตอบสนองความต้องการอยู่เสมอ แม้ว่า
พวกเขาจะไม่ว่างหรือกําลังยุ่งอยู่ก็ตาม 

4.75 0.49 1.055 .378 

*มีนัยความสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภคพบว่าพบว่า คุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพล 
แหล่งข้อมูลในการเลือกซ้ือ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอร่ี แตกต่าง
กนัอย่าง ไม่มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือ แหล่งข้อมูลในการซ้ือ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับการวิจัยของ จิรประภา สุดสวัสด์ิ (2553) ศึกษา

เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีทุกวันเพราะ ด้วยความเชื่อใน
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คุณสมบัติของด้านผลิตภัณฑ์ และในด้านความถ่ีในการซ้ือ เฉลี่ย 2 เดือนครั้ง โดยมีงบประมาณในการซ้ือ 500 – 1,000 บาท/ 
ครั้ง และส่วนใหญ่จะเน้นซ้ือของท่ีร้านท่ีนําเข้าของจากเกาหลีโดยเฉพาะ และมีการตัดสินใจซ้ือด้วยตนเองโดยจากการหา

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจึงทําให้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

จะมีการเปลี่ยนตราสินค้าใหม่ เม่ือสินค้าชนิดใหม่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ ความถ่ีในการซ้ือ และผู้มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อความถี่ในการซ้ือโดยตรง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายก็มีผลต่อความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีในแต่

ละตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้าของเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีมีผลต่อประเภทของ

ผลิตภัณฑ์และผู้มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี  
คุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

แหล่งข้อมูลในการซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสมาน บัณฑูรอัมพา (2554, น. 
14 อ้างอิงใน กาญจนา โพนโต, 2557, น. 9) กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการไว้ว่า ทัศนคติท่ีผู้รับบริการได้สะสม

ข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับการบริการซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ผู้บริการก็จะพึงพอใจในการให้บริการ แต่ระดับ
ความพึงพอใจของละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป และความพึงพอใจนี้เองเป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากการบริการ ณ ขณะ

เวลาหนึ่ง 
นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังทําให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการทุกอย่าง ๆ 

สัมพันธ์กันและมีความสําคัญท่ีจะให้ลูกค้าเกิดความพอใจและการตัดสินใจเลือกร้านหรือเข้ารับบริการใน ณ ขณะนั้นหรือ

แม้แต่การกลับมาใช้บริการหรือการซ้ือซํ้ารวมไปถึงการบอกต่อ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่องของท้ังผลิตภัณฑ์ราคา 
การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการรับประกันแบตเตอร่ีรถยนต์ และการบริการหลังการขายท่ีผู้บริโภค

ให้ความสําคัญ เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์มีส่วนสําคัญต่อการใช้งานรถยนต์  ผู้บริโภคจึงมีความต้องการและคาดหวังท่ีจะได้รับ

การรับการบริการหลังการขายท่ีเหมาะสม ท้ังการดูแลซ่อมบํารุงตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ฟรีรวมท้ังรับประกัน

แบตเตอรี่รถยนต์ในปีแรก ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีมิทธิพลและสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท้ังสิ้น รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แบตเตอร่ีรถยนต์ท่ีพัฒนาและจัดจําหน่ายควรมีการผลิตท่ีได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยเนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังว่า

การซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์จะเกิดความคุ้มค่าและสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ตามความคาดหวังของตนเองมากท่ีสุดและ

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์กับท้ังงานวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า การผลิตหรือแม้

ไปแต่รัฐบาลและเอกชน  
หากจะมีการศึกษาคร้ังต่อไปผู้วิจัยมีความเห็นเสนอแนะ ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน และนําผลท่ีได้มาปรับปรุง วางแผนและมีการพัฒนาการ

ให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน และควรทําการศึกษา เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ในการวิจัย ท่ีอาจส่งผลต่อการวิจัยท่ีชัดเจนข้ึน เพ่ือให้

ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนข้ึน และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข การตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ 3) เพ่ือศึกษา
ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยการนําแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคท่ีซ้ือยาสมุนไพรร้านขายยา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
ร้อยละ 44 ระดับรายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 38 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือคือ ซ้ือเพ่ือบริโภคเองและตนเองเป็นผู้มี
อิทธิพลในการซ้ือยาสมุนไพร ส่วนสถานท่ีซ้ือยาสมุนไพรท่ีผู้บริโภคซ้ือมากท่ีสุดคือ ร้านขายยาแผนโบราณเนื่องจากมีสินค้า 
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมการซ้ือยาสมุนไพร พบว่า ผู้ซ้ือจะศึกษาประโยชน์ของยาสมุนไพร   
ก่อนตัดสินใจซ้ือ โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและเลือกซ้ือยาสมุนไพรท่ีมีมาตรฐานการรับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค  การตัดสินใจซ้ือ  ยาสมุนไพร 
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Abstract 
 
 The objectives of this research are: 1) To study consumer behaviors that affect the decision to 
buy herbal medicines in Mueang District Phitsanulok Province 2) To study factors affecting the decision to 
buy herbal medicines in Mueang District Phitsanulok Province 3) To study consumer attitudes that affect 
the decision to buy herbal medicines in Mueang District Phitsanulok Province This research is a quantitative 
research. Questionnaire were adopted to collect data of consumers who buy herbal medicines, pharmacies 
in the district Phitsanulok Province, 400 people. The results showed that most respondents were female 
aged between 31-40 years,  married status bachelor's degree income between 10,001-20,000 baht as 
government servants/state enterprises. The purpose of buying is to consum and influence by oneself. 
The place to buy herbal medicine is traditional drug store because it has products and meets the needs 
of consumers. As buying behavior of herbal medicines, the buy will study the benefits of herbal medicines 
making decision to buy before. They also concern convenience of traveling and select accreditation by 
the food and drug administration (FDA.)  
 
Keywords: consumer behavior, purchasing decision, herbal medicine 
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1. บทนํา  
 

การแพทย์แผนไทยนับเป็นสิ่งท่ีมีค่าของคนไทยนับต้ังแต่สมัยโบราณโดยการนําสมุนไพรมาใช้เพ่ือการรักษาโรคและ

บํารุงร่างกาย โดยการประคบและการใช้ธรรมชาติบําบัด จนกระท่ังกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายท่ีจะฟ้ืนฟูการแพทย์แผน

ไทยของประเทศ โดยท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในเร่ืองการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตัวเองของประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2545) ในการส่งเสริมการใช้

สมุนไพรเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายในการดูแลรักษาสุขภาพ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีข้อจํากัดอย่างเช่น 
กฎระเบียบในการข้ึนทะเบียนสมุนไพรเป็นยา ปัญหาวัตถุดิบมีมาตรฐานไม่สมํ่าเสมอ ปริมาณและคุณภาพของสมุนไพรใน

ท้องตลาด ความต้องการของตลาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระแสความต้องการท่ีจะบริโภคสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดจําเป็นต้องมีข้อมูลมาอ้างอิงอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ทําให้อัตราการ

เจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรมีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ต่อปี (รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ,2540) สมุนไพรเป็นศาสตร์ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษคิดค้นโดยใช้ประสบการณ์ ซ่ึงสังคมไทยยังมีจํานวนไม่น้อยท่ีมองเห็นคุณค่าของสมุนไพร อยากท่ีจะ

ทดลองใช้ เพราะอาจเคยได้ยินมาถึงสรรพคุณของสมุนไพรท้ังจากบทความ ญาติพ่ีน้องท่ีเล่าสู่กันฟังมา อีกท้ังการใช้ยาสมุนไพร

ในประเทศไทยได้ถูกนํามาใช้เพ่ือเป็นยารักษาโรคและนํามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอาง ธุรกิจยาสมุนไพรไทยนับว่าเป็น

ธุรกิจท่ีน่าสนใจ แต่ต้องมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ยาสมุนไพรให้เหมือนยาแผนปัจจุบัน รวมท้ังต้องทําการยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตให้เป็นท่ียอมรับของสากลท้ังในด้านคุณภาพของตัวยาและสุขอนามัยในการผลิตเพ่ือท่ีจะได้เทียบชั้นแข่งขันกับยาแผน

ปัจจุบันและเป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภค ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพร ท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ (ปิยะสกล สกลสัตยาทร, 2560  ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า

สนับสนุนการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย ต่อยอดจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในท้องถิ่น ให้สามารถเป็นจุดขายให้

นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนไทย เพ่ือใช้ภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วย

แบบผสมผสานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน และสหวิชาชีพ เพ่ิมทางเลือกการดูแลสุขภาพประชาชน ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรักษาโรคท่ัวไปและเฉพาะโรค อย่างน้อย 1 
คลินิก ขณะนี้ดําเนินการได้ร้อยละ 70 นอกจากน้ียังได้พัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และมีแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 9,000 แห่ง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานมากข้ึน  
จะเห็นได้ว่า ยาสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาของคนไทย และมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างช้านาน เป็นสิ่งท่ีมี

คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ แม้ปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทใน

การรักษามาก แต่กระแสการใช้สมุนไพรไทยท่ีนํามาเป็นส่วนประกอบของยามีจํานวนมากข้ึน ซ่ึงการผลิตพืชสมุนไพรของไทยมี

การกระจายอยู่ท่ัวประเทศ และวัตถุดิบสมุนไพรท่ียังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ท้ังหมด รวมไปถึง

ปัญหาของระบบการตลาดที่ไม่เอ้ืออํานวยเนื่องจากขาดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโดยตรง ดังนั้นจะทําอย่างไรให้ยา

สมุนไพรเป็นท่ียอมรับกับคนจํานวนมากและการตลาดที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนพอ ๆกับตลาดยาแผนปัจจุบัน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 ลินจง โพชารี, (2550) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเกิดมาจากสิ่งเร้า อันเป็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ จึงต้องอาศัย

ประสบการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารมาประกอบ เม่ือได้ข้อมูลแล้วต้องนํามาวิเคราะห์ท้ังข้อดีและข้อเสียแล้ว
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กําหนดทางเลือกข้ึนหลาย ๆ วิธี และคาดคะเนผลท่ีจะได้จากการเลือกวิธีท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจ จึง
ทําให้เกิดเป็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
Armstrong & Kotler, (2000) ได้กล่าวไว้ว่าในการซ้ือของผู้บริโภค จะต้องผ่านกระบวนการซ้ือ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) คือ กระบวนการข้ันต้น เม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและความ

ต้องการ 
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) คือ การถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการทําให้ผู้บริโภคก็จะแสวงหา

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ ขั้นตอนท่ีผู้บริโภคจะต้องประเมินความแตกต่างของ

สินค้าของตราสินค้า 
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ ความต้ังใจซ้ือและการตัดสินใจซ้ือ โดยมีทัศนคติของคนรอบข้าง และ

สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด  
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) คือ เกิดจากความรู้สึกท่ีพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปซ่ึงเกิดจากความแตกต่างกันของลักษณะทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ
ของแต่ละบุคคล ทําให้เกิดรูปแบบการตัดสินใจซ้ือและใช้บริการท่ีหลากหลาย สามารถจําแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคได้ 2 ประการท่ีสําคัญ ได้แก่ 
1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกิดมาจากตัวบุคคล และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ความ

ต้องการและการจูงใจ การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) บุคลิกภาพ (Personality)  ทัศนคติ (Attitude)  
 2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากกลุ่มต่าง ๆ 
 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Armstrong and Kotler. (2009, น 616, อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2552, น. 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย (Place)   
 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
Schiffman&kanuk (1994, น . 657 อ้างอิงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2542, น .44) ได้กล่าวว่าทัศนคติ 

หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับลักษณะพึงพอใจท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การแสดงความรู้สึก
ภายในท่ีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง เช่น สินค้าหรือการบริการ เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้โดยตรงเกิดจากความรู้สึก ซ่ึงผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและ

พฤติกรรม 
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3. กรอบแนบคิด 
 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรท่ีน่าสนใจเพ่ือศึกษาลักษณะของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ปัจจัยการตลาด และ
ทัศนคติ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยกําหนดกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านทัศนคติ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
5. คําถามของการวิจัย 
 

 1. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือยาสมุนไพรในเขตจังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบใด 
 2. ปัจจัยใดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือยาสมุนไพรในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 3. ทัศนคติของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือยาสมุนไพรเป็นอย่างไร 

 
 
 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
1. การรับรู้ความต้องการ 
  - จากปัญหาและความต้องการ 
2. การแสวงหาข้อมูล 
  - จากประสบการณ์การหาข้อมูล

ในอดีต 
3. การประเมินทางเลือก 
  - จากการเปรียบเทียบทางเลือก 

ปัจจัยการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 

ทัศนคติ 
1. ด้านความเข้าใจ 
2. ด้านความรู้สึก 
3. ด้านพฤติกรรม 

การตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร 
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6. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกท่ีแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตจังหวัดอําเภอเมือง 

พิษณุโลกท่ีแตกต่างกัน 
3. ทัศนคติท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

7. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Anylysis) โดยใช้วิธีการสํารวจจากแบบสอบถาม มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 7.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรของงานวิจัยนี้ คือ ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 130,150 คน จากสถิติปี 2560 
แต่ผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนประชากรเป้าหมายที่แท้จริง ในการคํานวณหาขนาดตัวอย่าง (Simple size) ผู้วิจัยใช้แนวทางของ 
W.G.Cochran (1963) กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจํานวนประชากร คํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน และ
สํารองไว้ 15 คนรวมกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน จากระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
 

 7.2 เครื่องมือวิจัยและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือของงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและประเมินความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จาก

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ใช้ในการประเมินจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence 
- IOC) พบว่า ค่า IOC ท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 จึงพิจารณาแบบสอบถามแล้ว สรุปว่า เนื้อหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของ

แบบสอบถามถูกต้อง โดยให้ความเห็นชอบเพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับร่างได้ 
 

 7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีซ้ือยาสมุนไพรร้านขาย

ยา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 คน 
 

 7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

และใช้ค่าสถิติ ANOVA (T-test) และ (F-test) ในการทดสอบสมมติฐานจากกรอบแนวคิดในภาพท่ี 1 
  
8. ผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 งานวิจัยพบว่า ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ38 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 ด้าน
อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26, มากกว่า 
51 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส คิดเป็น

ร้อยละ 64 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 14  
ด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาโท คิดเป็น
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ร้อยละ 20 ,ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 12 ,ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 ,ระดับมัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
8 และระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 6 ด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ท่ี 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38 รองลงมา ได้แก่ 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28 ,ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 และ 20,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ด้านระดับทางการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 40 รองลงมา ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32 รับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 14 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 8 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4 และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2  
 

8.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือที่มีผลต่อการตัดสินใจยาสมุนไพร 
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคยาสมุนไพรในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลือกซ้ือยาสมุนไพรท่ีได้ศึกษาถึงประโยชน์ก่อนซ้ือ ซ่ึงอยู่ในด้านการแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.46) ส่วนยาสมุนไพรมีสรรพคุณตรงตามความต้องการ ซ่ึงอยู่ในด้านการรับรู้ความต้องการ มีระดับค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด ( X  = 4.16) 
 

 8.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคยาสมุนไพร

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลือกหัวข้อมีทําเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง ในด้านช่องทางจัดจําหน่าย อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X  = 4.40) ส่วนหัวข้อยาสมุนไพรมีให้เลือกหลายขนาด ในด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ( X  = 4.04) 
 

 8.4 ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร 
 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก เลือกหัวข้อท่านจะซ้ือยาสมุนไพรที่มีมาตรฐาน (อย.) อยู่ในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีระดับมากท่ีสดุ ( X  = 4.56) 
ส่วนท่านทราบชื่อและรู้จักสมุนไพรเป็นอย่างดี อยู่ในองค์ประกอบด้านความเข้าใจ มีระดับน้อยท่ีสุด ( X  =3.90) 
 
9. สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาค้นคว้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา 
ผู้บริโภคท่ีซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นท่ีน่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 9.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 64 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 44 ระดับรายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญป่ระกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40 
 9.2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล 
และการประเมินทางเลือก ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลของผู้วิจัยพบว่า การ
รับรู้ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล และการประเมินทางเลือก เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจยาสมุนไพรเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับสูง ( X  = 4.32) โดยมีการแสวงหาข้อมูล  
ในหัวข้อได้ศึกษาถึงประโยชน์ของยาสมุนไพรก่อนซ้ือ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X  = 4.46) รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก   
ในเร่ืองยาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยสูง ( X  = 4.44) และการรับรู้ความต้องการ เร่ืองยาสมุนไพร

ปลอดภัยจากสารเจือปน ( X  = 4.22) เม่ือเทียบกับด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณฑารีย์ แก้วปานกัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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(2557) ศึกษาเร่ืองกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อข้ันตอนก่อนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรของประชากรวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนกระบวนการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเรื่องยาสมุนไพรมีสรรพคุณตรงตามความต้องการ ซ่ึงอยู่ในด้านการรับรู้

ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( X  = 4.16) เม่ือเทียบกับด้านต่าง ๆซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาปัณฑารีย์ แก้วปานกัน 
(2557) ศึกษาเร่ืองกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อข้ันตอนก่อนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรของประชากรวัย

ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือในการรับรู้ความต้องการหรือ

ปัญหาอยู่ในระดับมาก การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือได้ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าการตระหนักถึงปัญหาจากแต่ละสภาวะที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือไม่เท่ากัน 
 9.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ท้ัง 4 ด้านประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่ม

ตัวอย่าง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 4.13) โดยมี
ทําเลท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทางซ่ึงอยู่ในด้านช่องทางจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X  = 4.40) รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เรื่องบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด คุณภาพดี มีเคร่ืองหมาย อ.ย. ( X  = 4.38) ,ด้านราคา เรื่องยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเหมือนหรือ

ใกล้เคียงกันแต่มีราคาตํ่ากว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ( X  =4.32) และด้านส่งเสริมทางการตลาด พนักงานขายมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญให้คําแนะนําได้อย่างเหมาะสม ,มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโดยใช้สื่อ เช่นโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ ( X  = 4.10) เม่ือเทียบกับด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรภัทร คงสวัสด์ิวรกุล (2548) ได้
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านขายยาภายในและภายนอกห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ด้านสถานท่ีทําเลท่ีต้ังในระดับดีท่ีสุด  
 ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ในเรื่องยาสมุนไพรมีให้เลือกหลายขนาด ซ่ึงอยู่ในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( X  = 4.04) เม่ือเทียบกับด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงสุข พิทยานุกูล (2560) 
ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ร้านขายยาควรจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์มี

ความหลากหลาย ท้ังประเภท และย่ีห้อ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
 9.4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความ

เข้าใจ องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม พบว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 4.28) โดยมีทัศนคติในเรื่อง ท่านจะซ้ือยาสมุนไพรท่ีมีมาตรฐาน

การรับรอง อ.ย. ซ่ึงอยู่ในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X  = 4.56) รองลงมาคือ องค์ประกอบ

ด้านความรู้สึก เรื่องยาสมุนไพรเป็นท่ียอมรับมากขึ้นจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
( X  = 4.24) และ องค์ประกอบด้านด้านความเข้าใจ เรื่องท่านทราบถึงประโยชน์หรือคุณค่าของยาสมุนไพร ( X  = 4.20) เม่ือ
เทียบกับด้านอ่ืน ๆ ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับสุพพัตรา ปานแก้ว(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซ้ือยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพ่ือมาจําหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า ผู้ประกอบการร้านยาให้ความสําคัญกับเร่ืองผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก อ.ย. มากท่ีสุด 
 ส่วนทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ในเร่ืองท่านทราบชื่อและรู้จักยาสมุนไพรเป็นอย่างดี ซ่ึงอยู่ใน
องค์ประกอบด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( X  = 3.90) เม่ือเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สอดคล้องกับแนวคิดของชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ซ่ึงอธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้รับบริการได้รับรู้ ซ่ึงความสามารถในการรับรู้ของคนนั้นไม่เท่ากัน 

9.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA ) ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับ พฤติกรรมการซ้ือ พบว่า พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ วัตถุประสงค์
ในการซ้ือยาสมุนไพร บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซื้อยาสมุนไพร และสถานท่ีซ้ือยาสมุนไพร มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร   
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ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ้งทอแสง ชั้นสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอางท่ัวไปของสมุนไพร และเม่ือพิจารณากระบวนการตัดสินใจซ้ือกับพฤติกรรมการซื้อ 
อย่างละเอียดได้ผลการวิจัย ดังน้ี 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กับสถานที่ซ้ือยาสมุนไพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) 
วิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

9.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับ พฤติกรรมการซ้ือ พบว่า พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในการซ้ือยาสมุนไพร บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซื้อยาสมุนไพร และสถานที่ซ้ือยาสมุนไพร มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ยาสมุนไพร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับของ และเม่ือพิจารณาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

กับพฤติกรรมการซ้ือ อย่างละเอียดได้ผลการวิจัย ดังน้ี 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก กับสถานท่ีซ้ือยาสมุนไพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของผลการ 
วิจัยของออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์ (2557) ท่ีว่าปัจจัยในเร่ืองสถานท่ีตั้ง (Location) ของร้านขายยา  

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ร้านขายยาควรต้ังอยู่ในทําเลท่ีมีความสะดวก ในการเข้าถึงและการเข้าใช้บริการ ต้องต้ังอยู่
ใกล้กับแหล่งชุมชน มีท่ีจอดรถให้บริการเพียงพอ สามารถจอดรถได้ ร้านขายยาควรความสะอาด และการให้บริการด้านสุขอนามัย

ท่ีด ี 
 ด้านราคา ร้านขายยาควรให้ความสําคัญกับการกําหนด ราคาท่ีวางจําหน่ายอย่างเหมาะสม คือ เป็นราคาท่ี สะท้อน

ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาท่ีแท้ จริงของยา ไม่ขายราคาตามที่กําหนดบนบรรจุภัณฑ์ยา เพราะเป็นราคาที่สูง

เกินไปในความรู้สึกของผู้บริโภค และควรมีความยืดหยุ่นในการปรับลดราคา ให้โอกาส ผู้บริโภคได้ต่อรองราคาได้บ้างเล็กน้อย

ตามความเหมาะสม 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (เก็จมาศ, 2544)  จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้านยาให้ความสําคัญอยู่ในระดับ

ปานกลาง และมีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้า เพ่ือแสวงหาผลกําไร 
 9.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA ) ระหว่างทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับ พฤติกรรมการซ้ือ พบว่า พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซ้ือ

ยาสมุนไพร บุคคลที่มีอิทธิพลในการซ้ือยาสมุนไพร และสถานท่ีซ้ือยาสมุนไพร มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับนภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี และเม่ือพิจารณาปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการซ้ือ อย่างละเอียดได้ผลการวิจัย ดังน้ี 
  9.7.1 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก กับวัตถุประสงค์ในการซ้ือยาสมุนไพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  9.7.2 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก กับสถานท่ีซ้ือยาสมุนไพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของแสงสุข พิทยานุกุล 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภค  
 9.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติ กับพฤติกรรมการซ้ือ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เนื่องจากศึกษาผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยา

สมุนไพร แต่มีความต้องการและความจําเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิต แต่เม่ือศึกษาพบว่า ท้ังกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สถานท่ีซ้ือยาสมุนไพรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับแสงสุข พิทยานุกุล (2560) เร่ืองการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคไทย 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 

10.1 งานวิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่นอกเหนือกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยนี้เพ่ือให้ภาพของ

พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือยาสมุนไพรได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
10.2. ในด้านของผู้ประกอบการร้านขายยาสมุนไพร อาจจะปรับปรุงเรื่องของร้านยาสมุนไพรให้ดีมากขึ้น มีข้อมูล

สรรพคุณยาสมุนไพรท่ีชัดเจนและรูปแบบของยาสมุนไพรเพ่ือกระตุ้นให้มีคนสนใจมากย่ิงข้ึน 
10.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าควรมีความหลาหลายมากข้ึน และมีคุณภาพมาตรฐาน

น่าเชื่อถือ มีตราสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด้านราคา คือ การตั้งราคาควรมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับสินค้า 
ควรสร้างกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภครู้สึกมีความคุ้มค่ากับ

มูลค่าท่ีเสียไป ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ควรจัดทํากลยุทธ์ทําโปรโมชั่นทางร้านอาจใช้การแจกของสมนาคุณในบางโอกาส 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ พัฒนาการตลาดเกี่ยวกับยาสมุนไพรให้เป็นท่ีต้องการของคนท่ัวไปมากข้ึน ผู้วิจัย

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีให้โอกาสได้ทําการวิจัยคร้ังนี้ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้ให้

คําปรึกษาและให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการจัดทําวิจัยคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิด มารดา ท่ีให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้กําลังใจเป็น

อย่างดี อีกท้ังขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัย

ทุกท่าน ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าได้นํามาอ้างอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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เชาวน์จิตอัจฉริยะ: แนวคิดการสรา้งความสมดลุผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี  
Spiritual Intelligence: Concept of Building Balance for Professional Accountants   

 

สมศรี เว่ินทอง1*  และปรญิญา มากลิ่น1 
 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
*somsri.oud@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
“เชาวน์จิตอัจฉริยะ: แนวคิดการสร้างความสมดุลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” นําเสนอแนวคิดท่ีสามารถเป็นแนวทาง

สร้างความสมดุลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานในวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
ส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต จากการศึกษาพบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถเป็นตัวกําหนดในการนําเชาวน์
ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับการปรับใช้ในสถานการณ์ 
การแก้ไขปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี (Goleman, 1995 และ Zohar & Marshall, 2000) เชาวน์ปัญญา 
(Intelligence Quotient: IQ) หมายถึง ความเก่งและความฉลาด ส่วนเชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) เป็นตัว
ควบคุมความสามารถที่จะนาเอา IQ ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นแนวคิดของโซฮาร์และมาร์แชล 
ซ่ึงในที่นี้ได้กล่าวถึงเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอย่างสมดุล 6 ลักษณะ ส่วนท่ีจะสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมของ
ตนนั้นเป็นแนวคิดของฮอลแลนด์ ทฤษฎีบุคลิกภาพของจุงและไมเยอร์ บริกส์และแรงจูงใจตามแนวคิดของแคทเทลล์  ซ่ึงอาจ
เป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ในอนาคตบนพ้ืนฐานของการเชื่อว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้  

 
คําสําคัญ: เชาวน์จิตอัจฉริยะ  ความสมดุลในชีวิต  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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Abstract 
 

“Spiritual Intelligence (SQ): Concept of Building Balance for Professional Accountants” presents 
ideas that are able to be a way to build balance for professional accountants for developing higher 
potential of working in the professional accountants for succeeding in their lives. From the study, it finds 
that spiritual intelligence can determine the use of effective intelligence quotient and emotional quotient 
for maximum utilization suitable for use in situations that solve various problems and crises to be done 
well (Goldman, 1995 and Zohar & Marshall, 2000).  Intelligence Quotient (IQ) means smartness and 
intelligence while Emotional Quotient (EQ) is the control of the ability to bring IQ out to be effective. 
Spiritual intelligence is the concept of Sohar and Marshall mentioned here only the development of the 
individual personality in a balanced manner with six parts.  The choice of their suitable career is the 
concept of Holland, Jung and Myers Briggs' personality theory and motivation based on the concept of 
Cattell may be a guideline for building balance for professional accountants in the future based on the 
belief that spiritual intelligence be able to develop the potential of professional accountants. 

 
Keywords: spiritual intelligence quotient (SQ), work-life balance, professional accountants 
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1. บทนํา  
 

 ในยุคปัจจุบันการสร้างความสมดุลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสําคัญและความจําเป็นเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยน้ันต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ในบุคคลหากมีการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ นักบัญชี พนักงาน นักบริหาร นักธุรกิจ นักขาย นักการตลาด ฯลฯ จะประสบความสําเร็จในงานอาชีพ

ได้นั้น ต้องผ่านการพัฒนา ผ่านประสบการณ์ สร้างขีดความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้นั้น ในบุคคลนอกจากจะมีเชาวน์ปัญญา (IQ) ยังมีเชาวน์อารมณ์ (EQ) ท่ีจะมาช่วยใน

การนําเชาวน์ปัญญาท่ีมีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างดี ซ่ึงยังต้องมีการพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะในบุคคลช่วยในการนําเชาวน์ท้ัง 2 
ประเภทท่ีกล่าวมาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดจนประสบความสําเร็จในกิจกรรมและในหน้าท่ี

การงานนั้น ๆ ต่อไปได้ 
บุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นจะมีระดับ IQ (Intelligence Quotient) สูง ซ่ึงมีนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

ชื่อโกลแมน (Goleman)  ยืนยันว่า EQ (Emotional Intelligence) เป็นตัวกําหนดความสามารถการใช้ IQ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  (Goleman, 1995)  มีการกล่าวถึงเชาวน์จิตอัจฉริยะ (Spiritual Intelligence)  หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า SQ ไว้ว่า 
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา IQ และ EQ (Zohar & Marshall, 2000) 

เชาวน์ปัญญา (IQ) บอกถึงศักยภาพของบุคคล เชาวน์อารมณ์ (EQ) บอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการ

อารมณ์ เชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) บอกถึงการแก้ไขปัญหาในชีวิต สร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิต เพ่ิมความรับผิดชอบและ

การสามารถอยู่รว่มกับสังคม ผู้เขียนบทความจึงขออธิบายเพ่ิมเติมตามภาพด้านล่างดังนี้ 
 

            

  

                       
 

        
   
 
 
 
 
 

 

               ภาพท่ี 1 เชาวน์จิตอัจฉริยะสร้างศักยภาพในบุคคล  
 

จากภาพที่ 1 เชาวน์จิตอัจฉริยะสร้างศักยภาพในบุคคล ผู้ท่ีมี IQ คือผู้ท่ีมีสติปัญญามีความสามารถในการคิด         
มีความสามารถในการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ได้ดี ส่วน EQ จะช่วยเสริมให้ประสบความสําเร็จได้ดีย่ิงข้ึนในสถานการณ์นั้น ๆ  
ถ้ามี EQ สูงจะเป็นผู้ท่ีสร้างสัมพันธภาพ มีการส่ือสารกับผู้อ่ืนได้ดี  นั้นหมายถึงการมีแต่ IQ สูงแต่มีการสื่อสารกับผู้อ่ืนไม่รู้เรื่อง

หรือไม่เข้าใจก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด นั่นหมายถึงหากมีเชาวน์เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็จะไม่พบกับความสําเร็จ

อย่างแน่นอน บุคคลใดท่ีมีเชาวน์จิตอัจฉริยะ SQ (Spiritual Intelligence) สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการนํา IQ และ EQ 

- พัฒนาคุณภาพ 
- เพิ่มความสามารถ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
- ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
- สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
- สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
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ในตนเองออกมาใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพนั้นเอง  ดังนั้นจึงสามารถเรียกได้ว่า SQ เป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให้เชาวน์

ปัญญา IQ (Intelligence Quotient)  และเชาวน์อารมณ์ EQ (Emotional Intelligence) ของบุคคลถูกนําออกมาใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 

2. คําจํากัดความ 
 

เชาวน์จิตอัจฉริยะ (Spiritual Intelligence: SQ) หมายถึง เชาวน์หรือความฉลาดท่ีบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของชีวิต  (Zohar & Marshall, 2000)  โดยสามารถมองการกระทําและการดําเนินชีวิตของตน

ในมุมท่ีกว้างขึ้น ลึกข้ึนและมีความหมาย รวมทั้งสามารถประเมินการกระทําหรือวิถีการดําเนินชีวิตของตนได้ลึกซ้ึงกว่าคนทั่วไป 
ซ่ึง SQ เป็นพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับท้ัง IQ และ EQ 

ความสมดุลในชีวิต (Work-Life Balance) คือ การบริหารเวลาในการดําเนินชีวิตส่วนบุคคลและการทํางานให้

เหมาะสม โดยการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอดีและอยู่อย่างพอเพียง (ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 
2557)  หมายถึง ดุลยภาพระหว่างเวลาในการทํางานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว  มีการบริหารจัดการตนเอง สามารถแยกปัญหา

ระหว่างเรื่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันได้ หากเกิดปัญหาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Accountants)  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทําบัญชี ด้านการ

สอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและ

บริการเกี่ยวกับการบัญชี (ราชกิจจานุเบกษา, 2543)  
 
3. แนวคิดเชาวน์จิตอัจฉริยะ  

  

บุคคลนั้นเปรียบเหมือนดอกบัวท่ีมีกลีบดอกชั้นนอก ประกอบกันอยู่ 6 กลีบ เปรียบได้กับบุคลิกภาพของบุคคล 6 
ลักษณะ (Zohar & Marshall, 2000) ซ่ึงได้มีการพัฒนาจากพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ

ฮอลแลนด์  ทฤษฎีบุคลิกภาพของจุงและไมเยอร์ บริกส์ และทฤษฎีแรงจูงใจของแคทเทลล์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
กลีบท่ี 1 บุคลิกภาพแบบถือธรรมเนียม (Conventional) 
บุคลิกภาพแบบถือธรรมเนียม  ชอบมีกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะระมัดระวัง มีระเบียบแบบ

แผน มีประสิทธิภาพและมีจิตสํานึก ไม่ยืดหยุ่น ชอบทํางานเบื้องหลัง เป็นพวกเชื่อฟังคําสั่ง ทําตามลําดับข้ันตอน  เน้นการ

ปฏิบัติและตระหนี่ เป็นคนเจ้าระเบียบ ไม่มีจินตนาการ รู้จักหน้าท่ี อาชีพท่ีเหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ 
เสมียน พนักงานคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 - 15 ของประชากร

ท้ังหมด 
กลีบที่ 2 บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) 
บุคลิกภาพแบบชอบสังคม ชอบมอบความรักให้กับผู้อ่ืน ต้องการความใกล้ชิด ต้องการได้รับความรัก ชอบและมี

ความสุขท่ีได้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความเป็นมิตร มีน้ําใจ ชอบช่วยเหลือ ใจดี เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี แต่จะถูกชักจูงได้ง่าย มีอุดมคติ มี
ความรับผิดชอบ มีไหวพริบและอบอุ่น รักธรรมชาติและรักการดูแลบ้าน สามารถเป็นครูท่ีดี เป็นผู้ให้การดูแลรักษาและให้

คําปรึกษา คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของประชากรท้ังหมด มักเปน็เพศหญิงมากว่าเพศชาย       
กลีบที่ 3 บุคลิกภาพแบบสอบสืบสวนค้นคว้า (Investigative) 
บุคลิกภาพแบบชอบสืบสวนค้นคว้า  ชอบการวิเคราะห์ มีความสนใจใคร่รู้  มีเหตุผลมากท่ีสุด มีความอยากรู้อยาก

เห็นและมีความพิถีพิถัน ชอบความโดดเด่ียว ถ่อมตัว รอบคอบ ไว้ตัว พยามไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ เป็นตัวของตัวเอง 
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อาชีพท่ีเหมาะกับคนกลุ่มนี้ คือ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักแปล นักสํารวจ และนักวิจัย  คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่ประมาณ

ร้อยละ 10 – 15 ของประชากรท้ังหมด 
กลีบที่ 4 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) 
บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  ไม่ชอบทําตามผู้อ่ืน แต่ชอบเป็นผู้นํา มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่เป็นระเบียบ เพ้อฝัน เปิดเผย   

มีอารมณ์อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ ถูกกระตุ้นได้ง่าย อาชีพท่ีเหมาะกับคนกลุ่มนี้ คือ นักเขียน นักดนตรี ศิลปิน นักออกแบบ 
นักแสดง คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 - 15 ของประชากรท้ังหมด 

กลีบที่ 5 บุคลิกภาพแบบยืดถือสภาพความเป็นจริง (Realistic) 
บุคลิกภาพแบบยึดถือสภาพความเป็นจริง ชอบสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นเคร่ืองกล ต้องการเป็นผู้สร้าง มีลักษณะจริงจัง 

หัวแข็ง ไม่พูดไร้สาระ ยึดติดกับวัตถุและความจริง ไม่ชอบความสัมพันธ์ส่วนตัว หลบหน้าจากกลุ่มสังคม มีความเป็นกลาง 
จริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่ยืดหยุ่น ดื้อร้ันและตระหนี่ เป็นคู่สมรสท่ีดีสามารถเติมเต็มให้แก่กันและกัน มีลักษณะความเป็นพ่ีน้อง มี
ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การรู้จักนับถือศัตรูในฐานะเป็นเพ่ือนมนุษย์ อาชีพท่ีเหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ คนขับรถ นักบิน ช่างกล 
คนครัว เกษตรกรและวิศวกร คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด มักเป็นเพศชายมากว่า

เพศหญิง 
กลีบที่ 6 บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) 
บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย ชอบใช้อํานาจ เผด็จการ มักสนใจกับการมีรายได้สูงข้ึน รักษาสิทธ์ิของตน ต้องการ

ความสําเร็จในการทํางาน มีความม่ันใจในตัวเองสูง เข้าสังคมเก่ง มีลักษณะอยากได้อยากมี ทะเยอทะยาน ชอบผจญภัย ชอบ
แสวงหาความตื่นเต้น มองโลกในแง่ดี พร้อมท่ีจะทดลองทุกเรื่อง ชอบสังคมและชอบพูด อาชีพท่ีเหมาะกับคนกลุ่มนี้ คือ 
นักการเมือง นักขาย นักบริหาร ผู้จัดการ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ยังรวมอาชีพตํารวจและทหาร คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้มีอยู่

ประมาณร้อยละ 10 - 15 ของประชากรท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของบุคคล 6 ลักษณะ 

ลักษณะ 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 

ของฮอลแลนด์ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

ของจุงและไมเยอร์ บริกส์ 
ทฤษฎีแรงจูงใจ          
ของแคทเทลล์ 

1 บุคลิกภาพแบบถือธรรมเนียม 
(Conventional) 

การรับรู้จากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 

(Extroverted perception) 

ต้องการการอยู่กันเป็นกลุ่ม 
(Gregariousness)   

2 บุคลิกภาพแบบชอบสังคม 

(Social) 

ความรู้สึกจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 

(Extroverted feeling) 

ต้องการความใกล้ชิดสนิทสนม 
(Intimacy : Parental)  

3 บุคลิกภาพแบบชอบสืบสวน 

(Investigative) 

ความเป็นส่วนตัว 

(Introverted thinking) 

ความสนใจใคร่รู ้ 

(Curiosity) 

4 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ 

(Artistic) 

การรับรู้จากสิ่งกระตุ้นจากภายใน 

(Introverted perception) 

ความคิดสร้างสรรค์  

(Creativity) 

5 บุคลิกภาพแบบยืดถือสภาพความเป็นจริง 

(Realistic) 

ความรู้สึกจากสิ่งกระตุ้นจากภายใน 

(Introverted feeling) 

การเป็นผู้สร้าง 

 (Construction) 

6 บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย 

(Enterprising) 

ชอบพบผู้คนคบค้าสมาคมกับผู้อ่ืน 

(Extroverted thinking) 

การรักษาสิทธ์ิของตน  

 (Self-assertion)      

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Zohar and Marshall, 2000, p.298 
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โซฮาร์และมาร์แชล กล่าวถึงบุคลิกภาพ 6 แบบ ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์  ในความเป็นจริงแล้ว

บุคคลสามารถแสดงลักษณะนิสัยจากบุคลิกภาพท่ีผสมผสานกันได้ บุคคลที่มีวุฒิภาวะและมี SQ สูงจะสามารถปรับสมดุล

บุคลิกภาพท้ัง 6 แบบให้เหมาะสมในแต่ละสภาพการณ์ได้  การพัฒนา SQ จะต้องสร้างสมดุลให้กับบุคลิกภาพของตนเองให้ได้

มากท่ีสุด ต้องค้นให้พบว่าตนเองอยู่ในบุคลิกภาพแบบใด การที่คนเรามีเชาวน์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
และสามารถนํามาพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้นั้นต้องสามารถเห็นถึงแก่นแท้ของชีวิต และสามารถสร้างสมดุลของ
ชีวิตได้นั้นควรจะต้องมีคุณลักษณะของผู้ท่ีมี SQ สูง ซ่ึงต้องมีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดรูปแบบท่ีตายตัว รู้จักตัวเองมากข้ึนไม่หลง

ตัวเอง มีความสามารถในการเผชิญหน้าและใช้ความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถท่ีจะใช้และก้าวข้ามความเจ็บปวดใน

ชีวิต สามารถเกิดแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ท่ีได้รับ ไม่ต้องการสร้างความทุกข์หรือทําร้ายสิ่งใดโดยไม่จําเป็น มีความเป็น

อิสระจากกรอบเดิม ๆ และจากสิ่งท่ีคนท่ัวไปยึดม่ันยอมรับ คือไม่เลียนแบบสิ่งต่าง ๆ มาใช้แก้ไขปัญหาของตนเนื่องจาก

สถานการณ์อาจจะมีความแตกต่างกัน 
                      
4. องค์ประกอบของเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
  

เชาวน์จิตอัจฉริยะจะส่งผลทําให้มีการตระหนักรู้ มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิต รวมถึงทําให้

มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  องค์ประกอบของเชาวน์จิตอัจฉริยะแยกตามความสามารถของบุคคล (King, 2008) 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ Critical Existential Thinking (CET), Personal Meaning Production (PMP), Transcendental 
Awareness (TA) และ Conscious State Expansion (CSE)   

1) Critical Existential Thinking (CET) คือ ความสามารถในการทราบถึงความจริงของการดําเนินชีวิต  อธิบายได้

ว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถปรับตัวได้อย่างดี มีความสุขในการดํารงชีวิต ยอมรับความจริงในชีวิต ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

และสังคม สามารถยอมรับข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเองและผู้อ่ืนได้ นั่นคือการรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน ต้องรู้จัก
พอใจในสิ่งท่ีตนเองทํา นั่นคือจะทําให้สนุกกับการทํางาน ไม่เบื่อหน่ายกลับน่าสนใจ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน  มี
กําลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ  มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ทําให้ชีวิตมีความสุข  
 2) Personal Meaning Production (PMP) คือ ความสามารถในการหาเป้าหมายของชีวิตจากประสบการณ์ทาง

ร่างกายและจิตใจ  อธิบายได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถรู้ตนเองว่ามีความสามารถด้านใด แค่ไหน มีความสนใจเร่ืองใด 
ทราบข้อดีและข้อเสียของตนทําให้ตั้งเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมจนมีโอกาสพบกับความสําเร็จและความสมหวังได้ รู้จัก
ความพอดีและพอเพียง  มีความยืดหยุ่นกับความต้องการของตนเอง มีความคิดใฝ่ฝันท่ีสามารถตามความเป็นจริงท่ีตนจะ

สามารถทําได้ นั่นคือจะช่วยให้สามารถวางแผนสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและสามารถสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้   
 3) Transcendental Awareness (TA) คือ ความสามารถในการมองเห็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก  
อธิบายได้ว่ามีเป็นบุคคลท่ีความสามารถทางสังคม กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดีและเข้มแข็งก็จะสามารถประสบ

ความสําเร็จในการทํางานด้านต่าง ๆ มากกว่าการมีเงินทอง เนื่องจากการมีเงินทองมาก ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุข 
แต่การมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีอาจจะช่วยให้ประสบการณ์ร้าย ๆ ในชีวิตบรรเทาลงจากการช่วยเหลือหรือคําแนะนํา สามารถสร้าง
มิตรท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําให้งานใหญ่น้อยสําเร็จลุล่วงไปได้   
 4) Conscious State Expansion (CSE) คือ ความสามารถในการทําให้เกิดความสงบของจิตใจมีสติท่ีม่ันคง  อธิบาย

ได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการจัดการความคิดของตนเอง จําเป็นต้องกําหนดทิศทางความคิดอย่างมีสติจึงจะสามารถ

ผ่านสิ่งต่าง ๆ ได้ ความท้าทายอยู่ท่ีว่าตัวเราได้รับประสบการณ์จากอดีต ซ่ึงความคิดของเราจะจดจําประสบการณ์ท่ีเกิดจากสิ่ง

ท่ีได้รับจากอดีตนั้นท้ังข้อดีและข้อเสีย แต่อย่างใดสิ่งท่ีพบเจอในอดีตก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น

ได้ เช่น วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในอดีตอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ มีสติในการทํางานด้านต่าง ๆ การมี
ความหวังและการมีความสุข มองโลกในแง่ดีขึ้น  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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5. ผลงานวิจัยเก่ียวกับเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
  

จากการศึกษาทําให้ทราบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นสิ่งท่ีมีในบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ 
ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ สร้างฝัน แรงบันดาลใจ เล็งเห็นประโยชน์และข้อจํากัดของความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ 
อีกท้ังยังทําให้สามารถเข้าถึงประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ และช่วยให้สามารถประเมินตัดสินทางเลือกท่ีถูกต้องมากกว่าผู้อ่ืน 
สามารถใช้การรับรู้ท่ีหลากหลาย (Multi-sensory) (Cook.,et.al, 2004) นอกจากน้ียังพบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะในชีวิตเรา

สามารถจัดการกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกธุรกิจและองค์การได้มากขึ้น ดังนั้นองค์การจึงต้องค้นหาความหมายของเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
และนําความหมายของเชาวน์จิตอัจฉริยะรวมเข้าไปในชีวิตการทํางานของพนักงาน ซ่ึงตัวพนักงานเองจะเริ่มต้ังคําถามกับงาน

ของตนและตระหนักว่าตนได้รับสิ่งใดจากงานท่ีได้ทําผลท่ีตามมาคือองค์การต้องสื่อสารกับพนักงานโดยให้เข้าใจในวัตถุประสงค์

และคุณค่าของการค้นหาความหมายของเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างชัดเจน Gardner ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้
กล่าวถึงขอบเขตของเชาวน์จิตอัจฉริยะ  มี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี1 คือ การเกี่ยวข้องกับมุมมองท่ีกว้างข้ึนหรือมุมท่ีเป็นปัจจุบัน

ของเชาวน์จิตอัจฉริยะ ส่วนท่ี 2 คือ การเก่ียวข้องกับการมุ่งเน้นท่ีเชาวน์จิตอัจฉริยะเปรียบเหมือนการประสบความสําเร็จการ

ดํารงชีวิตท้ังในด้านจิตใจและการได้รับประสบการณ์ท่ียอดเย่ียม ส่วนท่ี 3  เชาวน์จิตอัจฉริยะจะส่งผลต่อคนอ่ืนซ่ึงสอดคล้องกับ

เรื่องบารมี (Charisma) และเป็นองค์ประกอบของการถ่ายทอดการเติมเต็ม 2 ส่วนแรกในชีวิต (Heming, 2008)    
การฝึกอบรมเชาวน์จิตอัจฉริยะในระยะเวลาช่วงวัยรุ่นเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวก ใช้

การฝึกอบรมทักษะช่วยในการค้นพบตัวตนของพวกเขา เพ่ือให้ทราบถึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ในช่วงเวลานี้เชาวน์จิตอัจฉริยะ

มีอิทธิพลสําคัญในคุณภาพชีวิต เพ่ือให้อนาคตท่ีสดใสและสามารถรับมือกับความยากลําบาก ช่วยในการคาดการณ์การทํางาน

และการปรับตัว ยังมีความสามารถท่ีช่วยในการแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ (Hosseini.,et.al, 2010)  ในโครงการ 
BYU-IDAHO เป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาท่ีออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมด้าน

ผู้นําของนักศึกษาและฝึกประสบการณ์สําหรับนักศึกษาในบริบทต่าง ๆ ประกอบ ด้วย 6 พ้ืนท่ี ได้แก่ ฟิตเนส, กีฬากลางแจ้ง, 
การบริการ, สังคม, การกีฬาและความสามารถพิเศษ แต่ละพ้ืนท่ีประกอบด้วยผู้นํานักศึกษาท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับชั้น ในปี

การศึกษา 2554 มีจํานวน 317 คน ประกอบด้วย กรรมการพื้นท่ี 7 คน กรรมการท่ัวไป 17 คน กรรมการผู้ประสานงาน 69 
คน และผู้จัดการ 224 คน  ซ่ึงเป็นประชากรทั้งหมดของผู้นําในกิจกรรมนักศึกษาของ BYU-IDAHO โดยใช้แบบสํารวจทาง

ออนไลน์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวัดผลเชาวน์จิตอัจฉริยะ ทําให้ทราบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ 
(Dougherty, 2011) ซ่ึงสอดคล้องกับผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงอ้างถึง Cohen (1988) เชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นองค์ประกอบ

ของชีวิตในหมู่ผู้หญิงและผู้ชายที่เก่ียวกับความพึงพอใจในชีวิตสมรสท่ีแตกต่างกัน แนะนําให้นักบําบัดครอบครัวควรพิจารณา

บทบาทของความเชื่อทางศาสนาอาจเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้เกิดความขัดแย้งของการสมรสได้นําไปพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย 
ซ่ึงอ้างถึง Mahouni และคณะ (1999)  เชาวน์จิตอัจฉริยะช่วยให้คู่สมรสมีความพึงพอใจในการสมรสเพ่ิมขึ้น ความขัดแย้ง
ลดลงและมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น  นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของเชาวน์จิตอัจฉริยะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของการสมรสท่ีแตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิงซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากอายุ 35 ปี  การศึกษาประกอบด้วยคู่รักทุกคู่

ท่ีเรียกว่า “ครอบครัว” ในศูนย์ให้คําปรึกษาของเตหะรานในปี 2012 เป็นประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  โดยมีขนาดของตัวอย่าง 
240 คน (ผู้หญิง 120 คนและผู้ชาย 120 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Rostami & Gol, 2013) ในขณะท่ี

พนักงานของโรงพยาบาลท่ีมีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงได้แสดงให้เห็นว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถพัฒนาความตระหนักในตนเองซ่ึง

มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญและเชิงบวกกับสุขภาพจิต (Farahmand & cheshmeh, 2013) พนักงานท่ีมีเชาวน์จิตอัจฉริยะ

สูงข้ึนจะมีสุขภาพจิตท่ีดี ในความเป็นจริงเชาวน์จิตอัจฉริยะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างและการพัฒนาสุขภาพจิตใน

พนักงานและยังสามารถสร้างความสามารถอ่ืน ๆ เช่น ความยืดหยุ่น การปรับตัว การสร้างความเข้มแข็งของความตระหนักใน

ตนเอง การสร้างความสงบสุข ฯลฯ  
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เชาวน์จิตอัจฉริยะยังสร้างความสามารถและทรัพยากรบุคคลที่ได้จ้างมาทํางานจะนําไปสู่การปรับตัวเพ่ิมข้ึนและส่งผล

ต่อสุขภาพจิตในพนักงานของบริษัท ซ่ึงอ้างถึง Zohar and Marshall (2000) และ King (2008) ในการพัฒนาเชาวน์จิต

อัจฉริยะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในชีวิต โดยนําไปสู่ความเข้าใจใหม่ในตัวเองและเพิ่มความมั่นใจในตนเอง นอกจากน้ียังช่วยใน

การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างลึกซ้ึงย่ิงข้ึน (Hassan, 2013) ซ่ึงมีรูปแบบท่ีจะสามารถใช้ในการอธิบายและใช้ในการประเมิน

เชาวน์จิตอัจฉริยะท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษาที่ประเมินและสํารวจความสัมพันธ์ของความสามารถทางจิตอ่ืน ๆ ในหลาย

ทฤษฎี เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวและการควบคุม ตามแนวคิดของ Gardner  ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงพยาบาล 3 รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ หังตรัง กานู และกลันตัน พบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะมีอิทธิพลในการเพิ่มประสิทธิภาพ

เสริมสร้างศักยภาพการทํางานของพยาบาล (Rani.,et.al, 2013) โดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาและได้มีแจกจ่ายให้กับคนท่ี

เกี่ยวข้องจํานวน 506 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีมีอายุ 20-45 ปี ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้นํามาวิเคราะห์โดยใช้ 
Confirmatory Factor Analytic (CFA) และ Structural Equation Modeling (SEM) เพ่ือทดสอบรูปแบบการต้ังสมมติฐาน

ของผลกระทบของเชาวน์จิตอัจฉริยะในการปฏิบัติงาน  
เชาวน์จิตอัจริยะช่วยในการพัฒนาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในศาสนาอีกด้วย (Hanefar.,et.al, 2014)  ประกอบด้วย 

7 องค์ประกอบ ได้แก่ จิตสํานึก (consciousness), พระคุณ (grace), การมีความหมาย (meaning), การอยู่เหนือ (transcendence),  
ความจริง (truth) , รักสันติภาพ (peaceful surrender to self) และความเชื่อภายใน (innerdirectedness)  โดยใช้ Delphi 
เป็นวิธีการวิจัยในคร้ังนี้ มีการศึกษาพบว่าโดเมนของเชาวน์จิตอัจฉริยะท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเผชิญกับความท้าทายใน

ปัจจุบันตามมุมมองของศาสนา 7 โดเมน (Baharuddinac & Ismailb, 2015)  ซ่ึงประกอบด้วย al-rub, al-qalb, al-nafs, al-
aql, faith, worship และ morality  ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะได้รับการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนในศาสนาเป็นแนวทางต่อ

การบูชาตัวแทนทางศาสนานั้น เชาวน์จิตอัจฉริยะทําให้เกิดการพัฒนาระดับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในศาสนาต่าง ๆ ได้ 
(Rahmana, 2015) ภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิดของผูน้ําศาสนาต่าง ๆ ได้กล่าวถึงลักษณะท้ังสี่ของผู้นําศาสนาท่ีควรจะมี ประกอบด้วย 
Siddiq (ความจริง) Amanah (ความรับผิดชอบ) Tabligh (ส่งมอบ) และ Fatanah (ความฉลาด) ทําให้เชาวน์จิตอัจฉริยะถูก

พัฒนาข้ึนในศาสนาท่ีเกี่ยวข้องมีผลลัพธ์โดยการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเชาวน์จิตอัจฉริยะของสุขภาพจิตของนักเรียน

ในอิหร่าน นั่นแสดงให้เห็นว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะมีบทบาทสําคัญในการลดความอ่อนไหว ลดความบกพร่องของร่างกาย ลดการย้ําคิด
ยํ้าทํา ลดการซึมเศร้า ลดความวิตกกังวล ลดความก้าวร้าว ลดความคิดหวาดระแวงและลดการเป็นโรคจิต (Morteza Charkhabi., 
et.al, 2014)  ซ่ึงได้ทําการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธกีารคลัสเตอร์กับนักเรียนมัธยมซ่ึงจะถูกสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม (n = 30) และการ
ทดสอบ (n = 28) ซ่ึงจะประกอบด้วยกลุ่มท่ีมีการใช้เชาวน์จิตอัจฉริยะและอีกกลุ่มไม่ใช้ จากการศึกษาท่ีได้กล่าวมาทําให้ผู้เขียน

เห็นความสําคัญของเชาวน์จิตอัจฉริยะท่ีมีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสร้างสมดุลในชีวิตให้กับตัวเองเพื่อส่งผลต้องการ

ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตต่อไป 
 
6. ความสําคัญของเชาวน์จิตอัจฉริยะต่อความสมดุลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม องค์การต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายให้บุคคลทํางาน

อย่างทุ่มเทท้ังความสามารถและเวลาให้กับงานและองค์การอย่างเต็มท่ี ดังน้ันบุคคลากร ทุกสาขาอาชีพจึงต้องทํางานอย่างหนัก

จนเกิดความเหนื่อยล้า ความเครียด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ขาดความสุขหรือเกิดความขัดแย้งกับ

สมาชิกภายในครอบครัวและมากไปกว่านั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อองค์การ เช่น เกิดความผิดพลาด ความพึงพอในงานลดลง 
หรือลาออกจากงาน หากองค์การต้องการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และมีความสามารถ ให้อยู่กับองค์การต่อไปต้องมี  
การจัดการให้บุคลากรมีสมดุลชีวิตกับงานท่ีดี (ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 2549) ส่วน Greenhaus, Collins, & Shaw (2003) 
ได้กล่าวถึงความสมดุลในชีวิตกับการทํางาน คือ การที่แต่ละคนให้ความผูกพัน ความพึงพอใจในบทบาทของงานและบทบาท

ของครอบครัวเท่า ๆ กัน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ 1) ความสมดุลด้านเวลา (time balance) คือ การที่
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บุคคลให้เวลากับหน้าท่ีการงานและหน้าท่ีในครอบครัวเท่า ๆ กันอย่างเหมาะสม 2) ความสมดุลด้านความผูกพันจิตใจ 
(involvement balance) คือ ความยินดีเต็มใจของบุคคลในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ท้ังด้านหน้าท่ีการงานและหน้าท่ีใน

ครอบครัวเท่า ๆ กันอย่างเหมาะสม และ 3) ความสมดุลด้านความพึงพอใจ (satisfaction balance) คือ ระดับความพึงพอใจ

ในการทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกับงานและหน้าท่ีในครอบครัวเท่า ๆ กันอย่างเหมาะสม ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเองก็เป็นบุคคลท่ี

ต้องปฏิบัติงานในองค์การและมีชีวิตครอบครัวในเวลาเดียวกันอีกวิชาชีพหนึ่งเหมือนกัน  
จากการศึกษาพบว่าบุคคลในวิชาชีพต่าง ๆ ได้มีการนําเชาวน์จิตอัจฉริยะมาใช้ในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพ่ือใช้ใน

การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ นั้น ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเองเป็นบุคคลในวิชาชีพบัญชี ดังน้ันเชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นแนวคิด

ท่ีสร้างความสมดุลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เช่นเดียวกันกับอาชีพและบุคคลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว  ถึงแม้ลักษณะงานท่ี

แตกต่างกันแต่ยังมีส่วนท่ีต้องปฏิบัติคล้าย ๆ กัน เช่น ต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเหมือนกัน มีปัญหาท่ีต้องแก้ไขเหมือนกัน วิธีการ
แก้ไขปัญหาอาจจะแตกต่างกันแต่เชาวน์จิตอัจฉริยะในตัวบุคคลจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ยกตัวอย่างอาชีพท่ีต้องปฏิบัติงาน

เฉพาะในส่วนท่ีคล้ายกับวิชาชีพบัญชี คือพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ชอบมีกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีระเบียบแบบแผน มีประสิทธิภาพ

และมีจิตสํานึก มีความระมัดระวังและละเอียดรอบครอบ ได้พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีทํางานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีการ

สร้างสมดุลชีวิตกับงานได้โดยมีการสร้างดุลยภาพระหว่างเวลาในการทํางานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว การใช้ชีวิตโดยมีการบริหาร

จัดการตนเอง มีการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวและการทํางาน ใช้เวลาท่ีมีอย่างเหมาะสม ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ง โดยอยู่
อย่างมีความสุขแบบพอดีและพอเพียง ไม่ดิ้นรนหรือหารายได้มากเกินไป รู้จักการสร้างสุขให้ชีวิตและงานโดยยึดหลักความ

พอเพียง (ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์และอารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2557)  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบความสมดุลชีวิตและ

การทํางานของพยาบาลจิตเวช ประกอบด้วย 1) สมดุลชีวิตและการทํางานด้านความพึงพอใจ 2) สมดุลชีวติและการทํางานด้าน

ความผูกพันทางจิตใจ และ 3) สมดุลชีวิตและการทํางานด้านเวลา (กุณฑ์ชลี เพียรทอง และคณะ, 2560) เนื่องจากพยาบาลจิต

เวชมีความเอาใจใส่และให้ความสําคัญต่อหน้าท่ีการงานและชีวิตครอบครัวพอ ๆ กัน รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดี สามารถปรับ

ความคิด สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตได้   
เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญมากข้ึนกับการทํางานของ

พนักงานซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก็เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานด้วยเช่นกัน รวมท้ังการแข่งขันกันทางธุรกิจก็มีมากข้ึน ย่ิงทําให้

พนักงานท่ีทํางานในองค์การเกิดความเครียดมากขึ้น ซ่ึงจะตามมาด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันมากขึ้น 
หลายองค์การมองเห็นปัญหานี้ จึงมีนโยบายเรื่องของ work-life balance (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2014) เพ่ือลดภาวะความ

ตึงเครียดของพนักงานลงไปบ้าง ท้ังนี้ก็เพ่ือให้สามารถทํางานกับองค์การอย่างมีความสุขนั่นเอง อีกท้ังความต้องการของคนรุ่น

ใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ Gen Y ท่ีต้องการเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวมากข้ึน ไม่ใช่ชีวิตมีแต่การทํางานเหมือนคนรุ่น

ก่อน ๆ ย่ิงเป็นเหตุผลท่ีทําให้องค์การต้องให้ความสําคัญต่อเร่ืองของ Work-Life Balance กันมากข้ึน เชาวน์จิตอัจฉริยะมี
ความสัมพันธ์กับความสมดุลของการดําเนินชีวิต กล่าวคือเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถทําให้ชีวิตดีขึ้น (Cook,et.al,2004) แม้ว่า
จะพบกับการเปลี่ยนแปลงท่ีทุกข์ทรมานแต่ก็ยังสามารถผ่านและบริหารจัดการกับปัญหาได้ ยังมีความสามารถในการรับมือกับ

ความยากลําบาก (Hosseini.,et.al,2010) เชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถช่วยในการปรับตัว มีการแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ได้  การผลิตนักศึกษาท่ีสามารถทํางานเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความเข้าใจในงานบัญชีเป็นอย่างดี 
(Pulungan,et.al , 2016) จะประกอบไปด้วย 1) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจตนเอง, การ
ควบคุมตนเอง, แรงจูงใจตนเอง, ทักษะการเอาใจใส่และสังคม 2) เชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) ซ่ึงประกอบด้วยความเชื่อม่ัน, ความ
กระตือรือร้น, ความกล้าหาญ, ผู้เรียนมุ่งเน้นในอนาคตและหลักการของความสมํ่าเสมอ 3) สติปัญญา (IQ) ซ่ึงประกอบด้วย

ความสามารถในการระบุปัญหา, ความฉลาด 4) พฤติกรรมการเรียนรู้ (PB) ซ่ึงประกอบด้วยนิสัยในการทําตามบทเรียนนสิัยการ

อ่านหนังสือ, การเข้าชมห้องสมุดและนิสัยของการสอบ 5) ระดับความเข้าใจของนักศึกษาการบัญชีกับตัวบ่งชี้ของคุณค่าของ

หลักสูตรการบัญชี  ซ่ึงก็จะพบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาอีกด้วย  เชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถสร้าง
ความสมดุลให้กับบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงวิชาชีพบัญชีเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถท่ีจะสร้างความสมดุลให้กับผู้
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ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เช่นเดียวกัน ซ่ึงพบว่ามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งและเชิงบวกระหว่างเชาวน์จิต

อัจฉริยะกับนักศึกษาการบัญชีในมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Tangerang เกี่ยวกับการทําความเข้าใจด้านบัญชีและคาดว่า

ยังมีนักศึกษาการบัญชีมาเรียนอย่างต่อเนื่อง (Endraria , 2015) 
 

7. บทสรุป  
 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรท่ีจะเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนในแต่ละสถานการณ์ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันนั้น โดยมี
เชาวน์จิตอัจฉริยะของตนเป็นตัวช่วยในการนําออกมาใช้เพ่ือท่ีจะสามารถหาวิธีการรับมือกับการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ไม่ว่าด้าน
ความรู้ ด้านความสามารถ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีต้องมีการ

พัฒนาสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตน ซ่ึงจะทําให้เกิดการตระหนักรู้เพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีเป็นประโยชน์สามารถ

ต่อยอดความคิดทางสติปัญญารวมถึงวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ทราบว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะในหลายบุคคล 
หลายศาสนา หลายอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกันแม้แต่ชีวิตสมรส เชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตท่ีดี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างสมดุล
ให้กับชีวิต เชาวน์จิตอัจฉริยะในบุคคลจะสามารถพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ในบุคคลได้จริง บุคคลนั้นควรต้องรู้ว่าตนเองควร

นําบุคลิกภาพในลักษณะใดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงในบุคคลอาจจะไม่ได้มีเพียงบุคลิกภาพเดียวยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการบัญชี

ท่ีสมรสแล้วและต้องรับตรวจสอบบัญชีในองค์การต่าง ๆ กล่าวได้ว่าทุกวิชาชีพและรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีบริบทท่ีต้อง

รับผิดชอบท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นหากนําบุคลิกภาพแบบเดียวกับการทํางานมาใช้กับครอบครัวหรือนําบุคลิกภาพของการเป็น

ผู้จัดการบัญชีในฐานะลูกจ้างมาใช้กับการตรวจสอบบัญชีท่ีเป็นงานท่ีต้องมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางอาจจะก่อให้เกิด

ปัญหาได้เช่นกัน  เชาวน์จิตอัจฉริยะอาจเป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ในอนาคตบนพ้ืนฐาน

ของการเชื่อว่าเชาวน์จิตอัจฉริยะสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้และนําไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีให้สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการทํางานท่ีมีคุณภาพ

เป็นไปตามที่ลูกค้าและผู้ประกอบการต้องการ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

Marketing Mix Factors That Affecting Online Shopping Decisions  
Through E-Marketplace 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์

ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P  
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูลค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน คือ 
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้ร้อยละ 40.00 โดยเรียงลําดับค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อยตามลําดับดังนี้ คือ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 1.517 + 
.070X2 + .336X3 + .228X4 

 
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 
 
This quantitative research study aimed to: 1) Study the level of marketing mix factors and analyse 

the purchases decision-making process through e-marketplace. 2) Consider the marketing mix (6P) of e-
commerce business that influenced the decision-making, and influencing process of online purchases. 
The population in this study was the customers who purchased online through e-marketplace. The samples 
were 400 by purposive sampling method. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis by STEPWISE. The research findings are as follows: 
The level of marketing mix factors that affects decisions to buy products via the e-marketplace in all 
aspects were at a high level. The results of the hypothesis test shows the marketing mix factors in 3 
principal categories; a) price b) place c) Promotion affecting the decision to buy online products were at 
40%. By sorting the marketers priority in weighting, the descending order of emphasis was concluded as: 
1. Place 2. Promotion 3. Price, and predictive equation form was Y = 1.517 + .070X2 + .336X3 + .228X4 

 
Keywords: marketing mix, purchasing decision, e-marketplace 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเท่าท่ีเคยปรากฏมา เนื่องจากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี 
ท้ังการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศแบบพกพาท่ีมีการพัฒนาอุปกรณ์อย่าง

ต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ง่ายย่ิงข้ึน ส่งผลให้การดําเนินชีวติเปล่ียนแปลงตามไป โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงด้านพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจจําเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพ่ือให้เป็นไป

ตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงถือเป็นความท้าทายในโลกแห่งดิจิตอล รวมถึงเศรษฐกิจแบบดิจิตอล (Digital Economy)  
ดังนั้น เพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจอยู่ได้ ภาคธุรกิจจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี โดยศึกษาพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค (Buyer change) ท่ีมีการบริโภคอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจํามาก

ย่ิงข้ึน และให้ความสําคัญต่อช่องทางดังกล่าวอย่างมาก ภาคธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการขายสินค้า ช่องทางการ

นําเสนอสินค้า การสื่อสารกับลูกค้าใหม่ รวมถึงการทําการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล หรือการทํา Digital Marketing ในความ

จริงก็คือหลักการของ Marketing ท่ีเอามาปรับใช้ผ่านเคร่ืองมือ Digital เช่น ทํา Facebook Page, Facebook Ads, Line, 
AdWords, Content เน้นการสื่อสารด้วยวิธีคิดแบบ Digital ผ่านเคร่ืองมือ Digital หรือ Technology เป็นหลัก ซ่ึงหลักการ

ของ Marketing ท่ีเรียกกันว่า 4P คือ Product, Price, Place และ Promotion หรือหมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะทํา

การตลาด ราคาสินค้าหรือบริการที่จะทําการตลาด วิธีการท่ีจะนําสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือตลาดของตัวเอง และสุดท้ายคือ

การทํากิจกรรมทางการตลาด การท่ีจะนําสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือตลาดของตัวเอง หรือ Place ตามหลักการตลาด 4P จึง
เกิดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีน่าจับตามองในโลกแห่งดิจิทัลอย่างมาก นั้นคือ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รูปแบบ

การค้าแบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ท่ีเป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการติดต่อซ้ือ–ขาย ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย

ในการดําเนินการซ้ือและขายสินค้าบนเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ ซ่ึงจากการคาดการณ์ของสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี 2560 มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 
2,812,592.03 ล้านบาท และมีมูลค่า E-Commerce แบบ B2C จํานวน 812,612.68 ล้านบาท หากแบ่งการคาดการณ์มูลค่า 
E-Commerce ปี 2560 ออกเป็นประเภทอุตสาหกรรม ท้ัง 8 หมวดอุตสาหกรรม (ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
พบว่า อุตสาหกรรมที่มีมูลค่า E-Commerce มากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่งมีมูลค่า E-Commerce 
จํานวน 869,618.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.96 (สํานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์. 2560: ออนไลน์) ดังนั้น เพ่ือให้ธุรกิจสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ในฐานะของผู้ให้บริการรูปแบบการค้าแบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Marketplace) จําเป็นต้องพัฒนาและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน

ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซ้ือและพัฒนาช่องทางการ

ขายให้มีศักยภาพ สําหรับผู้ขายหรือผู้ผลิตสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง

ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านด้านราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาด

กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสนิค้าออนไลน์ผ่าน

ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน

ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการส่วนบุคคล ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์

ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์

ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 

4. กรอบแนวคิด 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้องนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
          
 
        
 
    
 
5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังน้ี 
5.1 ความหมายของอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(2549) อีคอมเมิร์ซ (Electronic Commerce) หรือ E-commerce คือ การซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ

อินเทอร์เน็ตก็สามารถทําาการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้ กล่าวคือ E-commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ตกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ โดยสามารถนําเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตสู่คนท่ัวโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําให้เกิดการดําเนินการซ้ือขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้

ในระยะเวลาอันสั้น 
5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6P (E-Commerce) สํานัก

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (2560) กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักการตลาด 6P ของ                 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P) 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price)  
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 
6. ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลการเลือก 
4. การตัดสินใจ 
5. พฤติกรรมภายหลังจากซื้อ 
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E-Commerce หรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
(E-Commerce) โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจากการทําการตลาดแบบ Offline Marketing โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และ 
6) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 

5.3 แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 220) กล่าวไว้
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีดังน้ี 

วัชราภรณ์ เจียงของ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์โดยมุ่งเน้นปัจจัยด้านช่อง

ทางการรับสินค้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) การเปรียบเทียบ

รูปแบบการให้บริการ สรุปได้ว่า ร้อยละ 66.70 มุ่งเน้นในด้านจุดบริการรับสินค้า เพราะสามารถตอบสนองความต้องการใน

ด้านความรวดเร็วและสะดวกสบาย มากกว่าช่องทางการจัดส่ง 
ณัฐนันท์ มิมะพันธ์ (2556) ศึกษาเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊คของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค เป็น

การซ้ือเสื้อผ้าลําลอง ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการโดยการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นเม่ือมีดีไซน์ใหม่มากท่ีสุด และใช้วิธีการหา

ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ซ่ึงสื่อออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูล และช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นมากท่ีสุด 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในเรื่องแอพพลิเคชั่นมีสินค้าหลากหลายและตรงตามความต้องการ มี
ราคาสินค้าระบุชัดเจน มีสินค้าพร้อมส่งในทันที นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีช่องทางการชําระเงินท่ี

หลากหลาย รวมถึงความง่ายในการใช้งานและการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยําของแอพพลิเคชั่น ความพร้อมของ 
แอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้สั่งซ้ือสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา ทําให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และปัจจัยด้านราคา 
ชื่อเสียง คุณภาพ และความหลากหลายของสินค้าในแอพพลิเคชั่น ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในเรื่องราคาค่าจัดส่งท่ีเหมาะสม ความมีชื่อเสียง
ของแอพพลิเคชั่นท่ีเลือกใช้เป็นประจํา รวมถึงคุณภาพของสินค้า ความโดดเด่น และความแตกต่างของสินค้า รวมถึงการจัดส่ง
สินค้าท่ีตรงต่อเวลา 

 
6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 6.1.1 ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      
(E-Marketplace) ไม่ทราบจํานวนท่ีแน่นอน 

 6.1.2 ตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือผู้ ท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          
(E-Marketplace) จํานวน 400 ราย ด้วยสูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ W.G. Cochran (อ้างถึงใน อภินันท์ 
จันตะนี และคณะ, 2539) สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
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ท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ 
เนื่องจากเป็นวิธีท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  

 

6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน เป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน 4 ข้อ เป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อความสําคัญต่อของส่วนประสมทางการตลาด จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็น

ส่วนตัว เป็นมาตรวดั 5 ระดับให้เลือกตอบ 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ เป็นมาตรวัด 5 ระดับให้เลือกตอบ  
 

6.3  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคร้ังนี้  ได้นําเอาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 
6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสถิติ จํานวน 3 คน ตรวจความเท่ียงตรง

ของวัตถุประสงค์ เนื้อหาและภาษาท่ีใช้ หลังจากนั้นนําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแต่ละข้อของ

แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 

6.3.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน โดยคณะผู้วิจัยได้นําเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไป    
ทําการทดสอบกับผู้บริโภคสินค้าอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค เพ่ือตรวจสอบความเชื่อม่ันว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัว

แปรส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 6 ด้าน อยู่ระหว่าง 0.705 – 0.836 ส่วนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ได้ค่าเท่ากับ 0.878 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
 จากการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบท้ัง 2 ด้าน 
 

6.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ราย  
 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 

6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
6.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท้ัง 6 ด้าน และระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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6.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดท้ัง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์

ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression 
analysis) ด้วยวิธี Stepwise แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
7. ผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 61.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.80 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 35.50  
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าผ่าน Lazada คิดเป็นร้อยละ 

83.50 รองลงมาคือ Shopee คิดเป็นร้อยละ 69.80 ประเภทสินค้าท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 
60.80 รองลงมา เคร่ืองสําอาง อุปกรณ์เสริมความงาม อาหารเสริม คิดเป็นร้อยละ 41.00 มีการชําระเงินผ่านช่องทางบริการ

ธนาคารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมาเป็นวิธีการชําระเงินสดกับพนักงานเม่ือรับสินค้า คิดเป็นร้อยละ 50.80 
เหตุผลท่ีซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) มากที่สุด คือ กระบวนการซ้ือ

สินค้าง่ายและสะดวก คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาสินค้ามีความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 58.00 
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.08) ด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) ด้านการให้บริการส่วนบุคคลมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) ส่วนระดับการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X =4.15)   

4. ก่อนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ คณะผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง

พหุ (Multicollinearity) หรือไม่ ซ่ึงเป็นข้อตกลงเบื้องต้นท่ีสําคัญ ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและค่า VIF      
n = 400 

 

ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัด

จําหน่าย 
การส่งเสริม
การตลาด 

การให้บริการ
ส่วนบุคคล 

การรักษาความ
เป็นส่วนตัว 

ผลิตภัณฑ์   .380 .584 .432 .354 .476 
ราคา    .417 .391 .292 .302 
ช่องทางการจัดจําหน่าย     .571 .463 .531 
การส่งเสริมการตลาด      .437 .532 
การให้บริการส่วนบุคคล       .534 
การรักษาความเป็นส่วนตัว        
VIF  1.661 1.303 2.060 1.747 1.525 1.823 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .292 - .584 ไม่พบว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธ์กันเองไม่ควรสูงกว่า .800 ท้ังทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) นอกจากนั้น ดูค่า VIF ตัว
แปรอิสระ ซ่ึงท้ัง 6 ตัว มีค่าอยู่ระหว่าง 1.303 - 2.060 ซ่ึง VIF ไม่ควรเกิน 10 (Belsley D., 1991) สรุปเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นท่ีสําคัญในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จึงทําการอ่านผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุด้วยวิธี Stepwise ดังตาราง
ท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ตัวแปร ß 
Std 
Error 

beta t sig 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.517 .164  9.257 .000 
ด้านราคา X2 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย X3 
ด้านการส่งเสริมการตลาด X4 

.070 

.336 

.228 

.027 

.045 

.040 

.115 

.364 

.280 

2.626* 
7.418* 
5.775* 

.000 

.000 

.000 
R = .633     R Square = .400     Adjusted R Square = .396     Standard Error = .456 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ด้าน คือ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่ ง เส ริมการตลาดส่ งผล ต่อการตัดสิ น ใจ ซ้ือสินค้ าออน ไลน์ ผ่ านช่ อ งทางตลาดกลางพาณิ ช ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์                         
(E-Marketplace) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท้ัง 3 สมมติฐาน   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 3 ด้าน สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน

ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ร้อยละ 40.00 โดยเรียงลําดับค่าอิทธิพลหรือความสําคัญจาก

มากไปหาน้อยตามลําดับดังนี้ คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ซ่ึงสามารถเขียน
สมการทํานายการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้ดังนี้   
Y = 1.517 + .070 ราคา (X2)+ .336 ช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)+ .228 การส่งเสริมการตลาด (X4) 

 
8. อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยจะเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 3 ด้าน คือ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์               
(E-Marketplace) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลบวกมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ เจียงของ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์โดยมุ่งเน้นปัจจัย

ด้านช่องทางการรับสินค้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตัวแปรส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) นอกจากนี้

งานวิจัยของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในเรื่องแอพพลิเคชั่นมีสินค้าหลากหลายและตรงตามความต้องการ มี
ราคาสินค้าระบุชัดเจน มีสินค้าพร้อมส่งในทันที และปัจจัยด้านราคา ชื่อเสียง คุณภาพ และความหลากหลายของสินค้าใน

แอพพลิเคชั่นส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
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ปริมณฑล ท้ังในเร่ืองราคาค่าจัดส่งท่ีเหมาะสม ความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่นท่ีเลือกใช้เป็นประจํา รวมถึงคุณภาพของสินค้า 
ความโดดเด่น และความแตกต่างของสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าท่ีตรงต่อเวลา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 3 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว

ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) อย่างไม่มี
นัยสําคัญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากตลาดดังกล่าว ในตลาดนั้นมีหลากหลายร้านค้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นร้านค้าจึงมีการ

แข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการตลาดกันเอง อาจทําให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาและการส่งเสริมการตลาดมากกว่า

การสนใจด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การให้บริการส่วนบุคคล ผู้บริโภคเองอาจมีความคุ้นเคยกับการใช้บริการผ่านช่องทาง

ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เนื่องจากช่องทางดังกล่าวมีกระบวนการซ้ือสินค้าง่าย มีระบบการสั่งซ้ือท่ี

สะดวกสบายอยู่แล้ว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ามากนัก และด้านการรักษาคามเป็นส่วนตัวก็เช่นกัน 
ช่องทางดังกล่าวมีระบบการชําระเงินท่ีปลอดภัย มีนโยบายและกฎหมายการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน สามารถ
ติดตามผลการชำระเงินได้ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

9.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมีดังนี้ 
     9.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับการตัดสินใจซ้ือสินค้าสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พฤติกรรม

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพและเหมาะสมกับผู้บริโภค

ต่อไป 
     9.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 3 ด้านนั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  โดยเรียงลําดับของน้ําหนักอิทธิพลจากมากไปหา

น้อยตามลําดับดังนี้ คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา จึงควรนําปัจจัยเหล่านี้มาใช้ใน

การพิจารณากําหนดทิศทางและกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเฉพาะช่องทางการจัดจําหน่ายมีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจมียอดขาย

เพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและร้านค้าภายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพ่ิมข้ึน 
 

9.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 การวิจัยคร้ังต่อไป ควรมุ่งไปท่ีประเด็นการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้า

และร้านค้าภายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากท่ีสุด 
     9.2.2 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันหากมีการพัฒนาสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจเป็นการวิจัยแบบ

การวิจัยแบบผสม คือ เน้นการนํางานวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาช่วยในการค้นคว้าหาคําตอบ เพ่ือให้งานวิจัยมีความละเอียดย่ิงข้ึน 
     9.2.3  การวิจัยนี้ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) ซ่ึง
ในอนาคตอาจมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มากกว่า 6 ด้านนี้ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นหากมีการ

พัฒนาสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมากกว่า 6 ด้านดังกล่าว 
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แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านชอ่งทางออนไลน์ของผู้บริโภค 
ในเขตจังหวดันครปฐม 

A study of Motivations on Cosmetics Purchase Via Online Channels:       
A Case Study of Consumer in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือด้านเหตุผลกับแรงจูงใจในการซ้ือด้านอารมณ์  3) เปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการซ้ือโดยภาพรวมตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาด้วยวิธีเจาะจง
จํานวน 394 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานด้วยการ
ทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านคือแรงจูงใจในการซ้ือด้านเหตุผลและแรงจูงใจในการซ้ือด้านอารมณ์อยู่ใน
ระดับมากท้ังสองด้าน 2) ระดับแรงจูงใจในการซ้ือด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุเท่านั้นมีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีในสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: สินค้าออนไลน์  เครื่องสําอาง  แรงจูงใจ 
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Abstract 
 
 This research aimed to: 1) study the level of motivation on cosmetics purchases via online 
channels of consumers in Nakhon Pathom province; 2) compared motivations between rational and 
emotional purchases; 3) compared overall personal motivation factors. This research was and concluded 
with a qualitative approach. The research samples were 394 people. Data was analysed by means of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and Scheffe’s method. The research findings are as 
follows: 1) The overall level of motivation on cosmetics purchased online channels of consumers in the 
Nakhon Pathom province were at a high level. When classified according to each aspect in terms of rational 
and emotional purchases were also at a high level. 2) The motivations to purchase (by rational and 
emotional measure) were not significantly different at .05 level 3) Personal factors have only age factor 
that effect on, Nakhon Pathom consumers, with regard to motivation via online channels. The overall 
difference was statistically significant at .05 level 
 
Keywords: online sale, cosmetics, motivation 
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1. บทนํา 
 

      ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เครื่องสําอางเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันของบุคคลทุกเพศทุกวัย เครื่องสําอางโดยปกติจะใช้ทา ถู 
หรือกระทําต่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพ่ือการทําความสะอาด เสริมแต่งความงามส่วนต่าง ๆของร่างกาย เช่น 
ผิวหนังใบหน้า คิ้ว ผม เป็นต้น ปัจจุบันการบริโภคเครื่องสําอางเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ท้ังนี้ เนื่องจากการเกิดตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)  ซ่ึงเป็นตลาดค้าขายผ่านเว็บไซต์ของระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้การดําเนินกิจกรรมทาง

การตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวาง (กิตติ สิริพัลลภ, 2555) สํานักงานธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์, (2560) รายงานมูลค่าทางการตลาดของสินค้าออนไลน์ทุกประเภทมีมูลค่า 2,560,103.36 ล้านบาท ในจํานวน

นี้เป็นมูลค่าทางตลาดของสินค้าเคร่ืองสําอางประมาณ 250,000 บาท และมีแนวโน้มเพ่ิมอีกในอนาคต 
 ในการประกอบการธุรกิจการค้าทางออนไลน์ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องสร้างเว็บไซต์เพ่ือเป็นสื่อทางการตลาดให้

ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้า และปัจจัยทางการตลาด อันได้แก่ คุณลักษณะ คุณภาพ ราคาสินค้า เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ (Kotler & Keller, 2009) ในธุรกิจเคร่ืองสําอางออนไลน์มีตราสินค้าและผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน มีการแข่งขันสูง 
ดังน้ันเว็บไซต์เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเปาหมายตัดสินใจซ้ือตราสินค้าของตนจึงมีความสําคัญย่ิง ผู้วิจัยเป็นผู้อยู่ในธุรกิจการค้า

เครื่องสําอางออนไลน์จึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางออนไลน์ ตามองค์ประกอบส่วนประสม

การตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เกิดความ
พึงพอใจและตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางตราท่ีเสนอขายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ในขณะเดียวกัน ผลการวิจัยนี้ผู้ประกอบการอ่ืน ๆ 
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของตนให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุดอีกด้วย 

    

      วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างแรงจูงใจด้านเหตุผลกับ 
แรงจูงใจด้านอารมณ์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

        สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม ด้าน
เหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมของ

ผู้บริโภคในเขตนครปฐมแตกต่างกัน 
 

        กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัยนี้ได้นําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค

ของซิฟแมนและคานุ๊ค (Schiffman & Kanuk, 2007) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และองอาจ 
ปทะวนิช, 2555) และทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของคอตเลอร์ (Kotler, 2009) มาประยุกต์กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยดังนี้  
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                         ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซ้ือ 
 แรงจูงใจ (Motivation) เป็นความต้องการ( Need) เกิดข้ึนอย่างรุนแรงภายในจิตใจทําให้เกิดความเครียดกระตุ้น

บุคคล ให้กระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการที่เกิดข้ึนนั้นในทางการตลาดแรงจูงใจมีความสําคัญมากเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริโภค (สมใจ 
ลักษณะ, 2554, เสรี วงษ์มณฑา, 2554) 
 ประเภทของแรงจูงใจในการซ้ือ 
 แรงจูงใจในการซ้ือสามารถสร้างและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ท้ังท่ีเป็น

พฤติกรรมโดยสัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรียนรู้ แรงจูงใจในการซ้ือแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และองอาจ ปทะวณิช, 2555 หน้า 109) 
 1) แรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่สินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีผู้บริโภคต้องตัดสินใจเลือกอย่างใด

อย่างหนึ่งตามอํานาจกําลังซ้ือของตน  
 2) แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการพิจารณาอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจซ้ือ เช่น ความประหยัด 
ประสิทธิภาพการใช้งาน ความเชื่อถือ ความคงทน ความสะดวกในการใช้ เป็นต้น 
 3) แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ เป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า เป็นผลมาจากทางด้านอารมณ์ท้ังนั้น 
เช่น การแข่งขันกัน ต้องการจุดเด่น การคล้อยตามผู้อ่ืน ความสะดวกสบาย ความทะเยอทะยาน เป็นต้น  
 4) แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภ์ของร้านค้า เป็นแรงจูงใจท่ีผูกพันกับร้านค้าหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากร้านค้านั้น

ให้บริการดีเป็นท่ีพอใจ ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล มีสินค้าให้เลือกมาก ทําเลท่ีตั้งไปมาสะดวก เป็นร้านค้าท่ีมีชื่อเสียงดี เป็นท่ี

เชื่อถือเป็นต้น 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ จะจัดกลุ่มแรงจูงใจในการซ้ือท้ัง 4 ประเภทเป็น 2 กลุ่ม คือแรงจูงใจในการซ้ือด้านเหตุผลและ

แรงจูงใจในการซ้ือด้านอารมณ์ 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) เป็นพฤติกรรมบุคคลท่ีแสดงออกให้เห็นในการแสวงหาข้อมูลการซ้ือ

การใช้การประเมินและการไม่ใช้สินค้า หมู่บริการที่ผู้บริโภคคาดหวังจะตอบสนองความพึงพอใจของตนได้ (Schiffman & 
Kanuk, 2007) ในทํานองเดียวกันกับโซโลมอน (Solomon, 2004) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือการศึกษาถึงกระบวนการท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือใช้หรือไม่ใช้สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการนอกจากนั้นเซท

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

แรงจูงใจในการซื้อ 
1. แรงจูงใจด้านเหตุผล 
 - ด้านผลิตภัณฑ์ 
 - ด้านราคา 
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 - ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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และมิลตัล (Sheth & Miltal, 2004) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและด้านกายภาพ 
ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีนักการตลาดจําเป็นจะต้องเข้าใจและปรับเข้ากับ

การใช้เครื่องมือสื่อสารท่ีตรงกันพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าหรือบริการ 
 องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
 เม่ือผู้ซ้ือได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆผ่านเข้ามาในความรู้สํานึกคิดของผู้ซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ

สินค้าได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 หน้า 130) 
 1. องค์ประกอบทางวัฒนธรรม  
 2. องค์ประกอบทางสังคม  
 3. องค์ประกอบส่วนบุคคล  
 4. องค์ประกอบทางจิตวิทยา  

 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix Theory or 4P’s) เป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีบริษัท

นํามาใช้รวมกัน สร้างความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเสื้อปั่นประสมทางการตลาด( McCarthy & Perrealt, 1984) 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) โดยองค์การหรือบริษัทจะนํามาใช้ในการชักนํากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเกิดความ

เชื่อถือเกิดแรงจูงใจและเกิดพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ ในการวิจัยนี้จะศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือของ

ผู้บริโภคเคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ โดยจําแนกตามส่วนประสมการตลาด 
แนวคิดตลาดพาณิชอิเล็กทรอนิกส์  
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์( Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นปางดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดย 

การใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเป็นกิจกรรมท่ี

เน้นการสื่อสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมท่ีนักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ท่ัวโลก และตลอดเวลา (กิตติ สิริพัลลภ, 2555)  
 ลักษณะของตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดเฉพาะเจาะจงแต่ละเว็บไซต์ขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตลาดตัวต่อตัว

ลูกค้าสามารถกําหนดรูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของตนสามารถทําธุรกิจได้ตลอดเวลา สามารถให้ข้อมูล

ของสินค้าหรือบริการรอบด้านต่อผู้บริโภค ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ในสินค้าและตัดสินใจซ้ือ ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการดําเนินธุรกิจด้วยต้นทุนตํ่าเพราะใช้บุคลากรน้อย ไม่จําเป็นต้องใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์สํานักงาน เพราะ

ติดต่อกลับลูกค้าบนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ธุรกิจออนไลน์ขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว  สํานักงานพัฒนาทุรก

รรมทางอิเล็กทรอนิกส์(2560) มายรายงานมูลค่าการค้าออนไลน์ในปี 2559 มีมูลราคารวมกันท้ังสิ้น 2,560,103.36 ล้านบาท 
เฉพาะเคร่ืองสําอางมีมูลราคาประมาณ 250,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ฤทัย เตชะเทพาภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟสบุ๊คท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจบนเฟสบุ๊คมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเป็นรายด้านปรากฏว่า  แรงจูงใจด้านเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
แรงจูงใจด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายมีแรงจูงใจอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
 สุพรรณี อินแก้ว (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองสําอางประเภททาผิวหน้า 
เหตุผลท่ีซ้ือผ่านทางออนไลน์ เพราะมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง และเลือกชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ มีความความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทเคร่ืองสําอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
  

ในการศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ โดยประยุกต์แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และองอาจ ปทะวนิช (2555) มาใช้ โดยจะศึกษาเฉพาะแรงจูงใจใน

การซ้ือด้านเหตุผล ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการพิจารณาของผู้ซ้ือด้วยเหตุผลว่าควรซ้ือสินค้านี้หรือไม่ เช่น ความประหยัด 
ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการใช้ และแรงจูงใจด้านอารมณ์ ท่ีเป็นแรงจูงใจในการซ้ือท่ีเกิดจากอารมณ์ เช่น 
มีลักษณะสวยงาม คนส่วนใหญ่นิยมใช้ ความสะดวกสบายในการใช้ แรงจูงใจในการซ้ือแต่ละด้าน จะศึกษาตามองค์ประกอบ

ส่วนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจดัจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. ทําให้ทราบระดับแรงจูงใจในการซ้ือของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต 
จังหวัดนครปฐมตามองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 
 2. ทําให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกันหรือไม่ 
 3. เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์การขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางทางตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพ่ือ

เพ่ิมยอดขายในตลาดออนไลน์ 
 4. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ให้

เหมาะสม สนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
5.1.1 ประชากรได้แก่ผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตในเขตจังหวัดนครปฐมจํานวน 503,345 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีฯ 2559) 
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตในเขตจังหวัดนครปฐมและเคยซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่าน

ช่องทางออนไลน์ซ่ึงไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน กําหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จรูปของยามาเน่ ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน (Yamane, อ้างถึงในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552 หน้า 47) 
5.1.3 วิธีสุ่มตัวอย่างใช้วิธีส่งตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด้วยการโทรศัพท์ไปถามว่าเคยซ้ือ

เครื่องสําอางทางช่องทางออนไลน์หรือไม่ หากเคยและพร้อมจะตอบแบบสอบถามที่ส่งให้ทางอินเตอร์เน็ตจึงจะนับเป็นตัวอย่าง 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
5.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งเป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนท่ีสองเป็น

ข้อคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซ้ือแยกเป็น 2 ด้านคือ ด้านแรงจูงใจในการซ้ือท่ีเกิดจากเหตุผลและท่ีเกิดจากอารมณ์ตาม

องค์ประกอบของปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีข้อคําถามท้ังหมด 36 ข้อลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบมาตรฐาน 
ประมาณค่า 5 ระดับ 
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5.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วจะนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ด้วยเทคนิคการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item objective congruence) และหาความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ปรากฏว่า

แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.947 
 

5.3 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวม 
ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้การเก็บข้อมูลทางออนไลน์โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
5.3.1 ส่งข้อความสอบถามไปยังผู้ใช้อินเตอร์เน็ตว่าเคยซ้ือเครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่ถ้าเคยซ้ือ และ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม หากพร้อมจะอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามที่ส่งมาทางออนไลน์นี้ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
5.3.2 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วส่งกลับมาทางออนไลน์ดําเนินการดังกล่าวไปจนกว่าจะได้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบ 400 ชุด 
5.3.3 ใช้เวลาเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันท่ี 1-30 เมษายน 2561 
 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี 
5.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยความถี่และค่าร้อยละ 
5.4.2 ระดับแรงจูงใจในการซ้ือวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้เกณฑ์แยกเป็นระดับดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการซ้ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แรงจูงใจในการซ้ืออยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง แรงจูงใจในการซ้ืออยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง แรงจูงใจในการซ้ืออยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง แรงจูงใจในการซ้ืออยู่ในระดับน้อยมาก 
5.4.3 การทดสอบสมมุตฐิานใช้การทดสอบที (t-test) สําหรับตัวแปรสองกลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F-test) สําหรับ

ตัวแปรจําแนกมากกว่าสองกลุ่ม และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังน้ี 
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคเคร่ืองสําอางทางออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 
18 - 24 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และมีรายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน 
ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย           
    หญิง 
อายุ 
    18-24 ปี 
    25 ปีขึ้นไป 

 
78 
322 

 
210 
190 

 
19.50 
81.50 

 
52.50 
47.50 

n = 400 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

 2. ระดับแรงจูงใจในการซ้ือเครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน 
คือ แรงจูงใจในการซ้ือท้ังทางด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก ท้ัง 2 ด้าน ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวม

และจําแนกรายด้าน 
 
 

                        

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าแรงจูงใจในการซ้ือด้าน

เหตุผลและด้านอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยแรงจูงใจในการซ้ือด้านอารมณ์สูงกว่าด้านเหตุผล 
ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ 
แรงจูงใจในการซ้ือ n X  SD t Sig 

ด้านเหตุผล 400 3.70 .51 3.81* .02 
ด้านอารมณ์ 400 3.92 .61   

 
  
  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
     ต่ํากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 
อาชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา 
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว 
รายได้/เดือน(บาท) 
     ไม่เกิน 5,000 
     5,001-10,000 
     10,001-15,000 
     มากกว่า 15,000 

 
126 
225 
19 
 

177 
29 
112 
82 
 

79 
128 
108 
85 

 
31.50 
63.80 
4.70 

 
44.30 
7.30 
28.00 
20.40 

 
19.80 
32.00 
27.00 
21.20 

แรงจูงใจในการซ้ือ X  SD ระดับ 
แรงจูงใจด้านเหตุผล   
แรงจูงใจด้านอารมณ์ 
รวม   

3.70 
3.92 
3.81 

.514 

.487 

.437 
 

มาก 
มาก 
มาก 

n = 400 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏผลดังนี้ 
  1) เพศ ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรเพศ ไม่มีผลทําให้แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

ผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 4 
    

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ จําแนกตามเพศ 
เพศ n X  SD t Sig 

ชาย 78 3.76 .35 -1.29 .20 
หญิง 322 3.82 .45   

    

  2) ระดับการศึกษา ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรระดับการศึกษาไม่มีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
7. อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ระดับแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางท้ังภาพรวมและโดยรายด้านท้ังแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผลและท่ีเกิดจาก

อารมณ์อยู่ในระดับมากท้ังหมด ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการซ้ือเคร่ืองสําอางออนไลน์เป็นตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําการ

ค้าขายกันบนเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีลักษณะเป็นตลาดเฉพาะเจาะจงแต่ละเว็บไซต์ขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งและ

เป็นตลาดแบบตัวต่อตัว ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงดังนั้น ผู้ขายจะต้องทําเว็บไซต์ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือ

บริการ เช่น รูปร่าง คุณภาพ ประโยชน์การใช้สอย ราคาสินค้า รวมท้ังรายละเอยีดอ่ืน ๆ ตามองค์ประกอบของส่วนประสมทาง 
ตลาด ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ในสินค้า (Product Knowledge) ซ่ึงจะเป็นข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (กิตติ 
สิริพัลลพ, 2555) 
 นอกจากนั้น ตลาดค้าขายเครื่องสําอางบนเว็บไซต์มีอยู่หลายชนิด หลายตราสินค้า ระดับราคาแตกต่างกัน ทําให้

ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองสําอางตราใดตราหน่ึงตามกําลังอํานาจซ้ือของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช, 
2555) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยนี้แตกต่างจากการศึกษาของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2555: บทคัดย่อ) ท่ี
ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟสบุ๊คมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เม่ือแยกเป็นรายด้านปรากฏว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระดับการศึกษา 
 
 
รายได้ 
 
 
อาชีพ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม  
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.82 
75.24 
76.06 
.72 

75.34 
76.06 
.99 

75.67 
76.06 

2 
397 

 
3 

396 
 
3 

396 

.41 

.19 
 

.24 

.29 
 

.33 

.19 

2.17 
 
 

1.29 
 
 

1.73 

.11 
 
 

.29 
 
 

.16 
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 2. แรงจูงใจในการซ้ือด้านเหตุผลและด้านอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยแรงจูงใจด้าน
อารมณ์สูงกว่า ท้ังนี้อาจเป็นเพราะจุดม่งหมายในการใช้เครื่องสําอางเพื่อเสริมความงามของอวัยวะท่ีใช้ เช่น ผิวหนัง ใบหน้า 
คิ้ว ริมฝีปาก และเส้นผม เป็นต้น ให้ดูสวยงาม ปกปิดข้อบกพร่อง ทําให้ดูหนุ่มสาวข้ึน ซ่ึงเป็นการสนองตอบความต้องการ

ทางด้านอารมณ์เป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้แรงจูงใจทางด้านอารมณ์สูงกว่าทางด้านเหตุผล ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ฤทัย เตชะเทพากรณ์ ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจด้านเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก 
แต่แตกต่างจากการศึกษาของมลฤดี วัฒนชโนบาล ท่ีศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความไว้วางใจและส่วนประสมการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือของของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน

อารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุ ท่ีกลุ่มผู้บริโภคอายุ 
25 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไปมีแรงจูงใจในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์สูงกว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปี ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านช่องทาง

ออนไลน์เป็นการค้าขายบนเว็บไซต์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ ทําให้ผู้ขายจําเป็นจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกด้านตาม

องค์ประกอบส่วนประสมการตลาดทําให้ผู้บริโภคทุกคนไม่ว่าจะมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ไม่ว่าเป็นเพศ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ก็จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าเหมือนกันท้ังหมด นอกจากนั้น จะมีสินค้า (เครื่องสําอาง) หลายตรา ซ่ึงมีคุณสมบัติ

และราคาแตกต่างกันไป เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าท่ีตรงกับความต้องการและกําลังอํานาจซ้ือของตน สิ่งเหล่านี้

นับเป็นลักษณะสําคัญของตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดออนไลน์ (กิตติ สิริพัลลภ, 2555) ด้วยเหตุผลนี้ จึงทําให้ปัจจัยส่วน

บุคคล ด้านเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลทําให้ระดับแรงจูงในในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
 ส่วนปัจจัยด้านอายุมีผลทําให้แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางต่างกัน โดยกลุ่มอายุ 25ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจ
ในการซ้ือสูงกว่ากลุ่มอายุ 18-24ปี อาจเป็นเพราะผู้ซ้ือกลุ่มอายุ 18-24ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา ยังไม่ได้ประกอบ

อาชีพ ไม่มีรายได้จากการทํางาน ดังจะเห็นได้จากการวิจัยน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา ถึงร้อยละ 44.30 ส่วน
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25ปีขึ้นไป มักเป็นวัยทํางานที่มีรายได้เป็นของตัวเอง มีกําลังซ้ือสูงกว่า นอกจากนั้นโอกาสทางเศรษฐกิจหรือ

รายได้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของบุคคลในการตัดสินในซ้ือสินค้าและบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541:130) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็น

ผลให้มีแรงจูงใจในการซ้ือสูงกว่า 
 ผลการศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาของ สุพรรณี อินแก้ว (2557: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ มีผลต่อการตัดสินค้าซ้ือเครื่องสําอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1) การพัฒนาเว็บไซต์ของผู้ประกอบการค้าเคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องคํานึงถึงท้ังแรงจูงใจในด้าน

เหตุผลและด้านอารมณ์ โดยเฉพาะด้านอารมณ์จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ท้ังนี้เพราะผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการซ้ือ

ด้านอารมณ์สูงกว่าด้านเหตุผล 
      2) ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองสําอาง ควรคํานึงถึงการผลิตเคร่ืองสําอางให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค เช่นการวิจัย
นี้พบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-24ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นนักเรียน นักศึกษา ยังไม่ประกอบ

อาชีพ มีรายได้น้อย ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องคํานึงถึงลักษณะสินค้า ต้องเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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พลังอํานาจในการซ้ือ ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์เสนอขายเคร่ืองสําอางควรมีหลายชนิดและหลายราคาท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตาม

ความต้องการและอํานาจซ้ือของกลุ่มผู้บริโภค 
 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับคุณภาพของเว็บไซต์เสนอขายสินค้ากับการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ท้ังนี้เพราะการค้าขายในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ การเสนอขายมีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อการกระตุ้นแรงจูงใจในการซ้ือของผู้บริโภค 
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การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ผ้าจากเศษผ้าทอจกคูบัว 
The Development of Fabric Product Strategies from Khu Bua Woven Fabrics 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอจกคูบัว การวิจัยคร้ังนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) รวมท้ังระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเจาะจง จํานวน 11 คน เครื่องมือ  
ท่ีใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่าจุดแข็งมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถ่ิน จุดอ่อนขาดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาดขาดช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย โอกาสได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและความนิยมของผู้บริโภคในการใช้ผ้าพ้ืนเมืองเพิ่มมากข้ึน อุปสรรคคู่แข่งขันมีมาก ดังนั้น 
ผู้ทําวิจัยจึงมีแนวคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ 
 
คําสําคัญ: กลยุทธ์  ผลิตภัณฑ์ผ้า  เศษผ้าทอจกคูบัว  
 

Abstract 
 

This research aims to analyze internal and external factors related to develop a product development 
strategy from Khu Bua woven cloth scrap as a qualitative research. (Quantitative Research) as well as 
participatory research methodology (Participatory Action Research: PAR) the sample group used 11 specific 
methods. Tools that use interview forms SWOT analysis. Found that the strengths are products that are 
quality craftsmanship and local identity Weakness, lack of knowledge in product development and market 
development, lack of various marketing channels the opportunity to receive support from government 
agencies and the popularity of consumers in using more native fabrics there many competition obstacles. 
Consequently, the researcher therefore has an idea to analyze the strategies used to make a difference 
to the product by creating value-added creative products. 
 
Keywords: strategies, cloth product, Khu Bua woven cloth scrap 
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1. บทนํา 
  

ชาวไทยเชื้อสายโยนกเชียงแสนหรือชาวไทยวนได้อพยพครัวเรือนหนีการรุกรามของพม่าจากเชียงใหม่ โดยติดตาม
กองทัพหลวงภายใต้การบัญชาการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลงมาตั้งถ่ินฐาน ณ จังหวัดราชบุรีแม้จะ 
200 ปีมาแล้วแต่ในปัจจุบันยังคงมีชาวไทยวน ในตําบลคูบัว ท่ียังสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้ังเดิมทางด้าน

หัตถกรรม คือ การทอผ้าจกท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตําบลคูบัว ในอดีตส่วนใหญ่มักทอใช้กันเองในครัวเรือน จึงไม่เป็นท่ี

นิยมในวงกว้าง เม่ือกาลเวลาผ่านไปก็เหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือนท่ียังคงทอผ้าและส่งต่อความรู้ให้แก่ลูกหลานจนเป็นการ

ดํารงชีวิตของคนในชุมชน การอนุลักษณ์และตระหนักถึงความงามของลวดลายของผ้าทอจก  ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรีได้มี

การต้ังเป็นศูนย์ทอผ้าจกโดยมีชื่อว่า กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจก ขึ้นมาประมาณ พ.ศ.2542  โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของ

หมู่บ้าน ซ่ึงโดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.คูบัว กศน. สโมสรโรตารี่ และพัฒนาชุมชน  สมาชิกสามารถทําการทอผ้าท้ังท่ี

บ้าน โดยทางศูนย์จะเป็นตัวกลางในการรับการสั่งซ้ือจากลูกค้ามาแจกงานให้แก่สมาชิก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นทอผ้า

แบบผืนสําเร็จไปจนถึงการนําผ้าทอสําเร็จมาตัดเป็นชุดเพ่ือใช้ในวันสําคัญต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ภายนอก พบว่า ปัญหาภายในท่ีทางกลุ่มพัฒนาอาชีพ และชาวบ้านในชุมชน มีความประสงค์ท่ีต้องการแก้ไข คือ กระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจก มีการะบวนการผลิตไม่ทันต่อความต้องการ ขาดผู้สืบทอดวิธีการทอผ้าจก ขาดช่องทางการจัดจําหน่าย

แคบ ขาดการพัฒนาด้านการตลาด  ดังนั้น ทางคณะผู้ทําวิจัยทําการศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ เน้นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ทําให้เกิดการสร้างรายได้อย่างย่ังยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจก ของกลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าทอจกคู

บัว ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอจกกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจก ตําบลคูบัว จ.ราชบุรี 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลและเนื้อหาใช้แหล่งข้อมูลดังนี้ พ้ืนท่ีทําการวิจัยคือ กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจก ตําบลคูบัว 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพ และชาวบ้านในตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) จากนั้นนําข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีได้มาสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดย

การอธิบายเชิงพรรณนา โดยใช้เกณฑ์ของ SWOT analysis มาวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ TOWS Matrix นํา
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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6. ผลการวิจัย 
 

พัฒนากลยุทธ์ในการผลิตสินค้าท่ีมาจากผ้าทอจกโดยการวิเคราะห์แบบใช้หลักการ SWOT Analysis สามารถแบ่งได้ 
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยแวดล้อมภายนอก รายละเอียดดังนี้ 

 

6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน   
จุดแข็งของธุรกิจชุมชนผ้าทอจกคูบัว  
1. ด้านทรัพยากรบุคคล คนในชุมชนมีฝีมือผลิตผ้าทอจกท่ีมีงานคุณภาพและมีเอกลักษณ์ 
2. ด้านการเงินการผลิตผ้าทอจก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และนําเงินท่ีได้นั้นมาหมุนเวียนในกระบวนการ

ผลิต 
3. ด้านการตลาดภายในชุมชนบ้านใต้ คูบัว มีสถานท่ีท่ีเอาไว้จัดแสดงผ้าทอจกคูบัว เพ่ือให้ชาวบ้านนําผ้าของแต่ละ

ครอบครัวมาจัดวางและจําหน่าย 
4. ด้านการผลิตกระบวนการผลิตมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากแต่ละครัวเรือนมีอุปกรณ์ทอผ้าเป็นของตัวเอง และมีท่ี

เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าจกมาจัดการดูแลการผลิตด้วยตนเอง  
 

จุดอ่อนของธุรกิจชุมชนผ้าทอจกคูบัว  
1. ด้านทรัพยากรบุคคลขาดผู้สืบทอดวิธีการทอผ้าเนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจในการสืบทอดอาชีพทอผ้า

ต่อไป 
2. ด้านการเงินรายได้ท่ีได้จากการทอผ้าจกไม่มีความแน่นอน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางจนถึงยากจน 

บางกลุ่มกล่าวว่า วัสดุท่ีใช้มีราคาสูงข้ึน 
3. ด้านการตลาดมีการจัดแสดงผ้าเฉพาะภายภายในชุมชนทําให้การขยายตลาดทําได้ยาก 
4. ด้านการผลิตมีความล่าช้า ผู้ผลิตอยู่ในช่วงอายุท่ีสูงและเป็นงานฝีมือท่ีต้องใช้ความพิถีพิถันไม่ทันต่อความต้องการ

ของลูกค้า 
5. ด้านการจัดการระบบการบริหารจัดการไม่มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

6.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 
โอกาสของธุรกิจชุมชนผ้าทอจกคูบัว  
1. ด้านเศรษฐกิจภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทางด้านของเงินทุนและสร้างร้านสวัสดิการรัฐให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้

ประโยชน์ 
2. ด้านสังคม/วัฒนธรรมผ้าทอจกมีลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคูบัว ท่ีคนในชุมชนได้รักษาเอาไว้ทําให้มีกลุ่มลูกค้า

ท่ีชื่นชอบในลวดลายผ้าทอจกคูบัวมาซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นประจํา 
3. ด้านเทคโนโลยีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพจทางเฟสบุ๊คเพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้จักให้กับลูกค้าและ

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4. ด้านคู่แข่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอจกคูบัว ได้เปรียบเรื่องลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ยากต่อการเลียนแบบ 
 

อุปสรรคของธุรกิจชุมชนผ้าทอจกคูบัว  
1. ด้านเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย ไม่แน่นอน ทําให้การซ้ือขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจกในปัจจุบันลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
2. ด้านสังคม/วัฒนธรรมลวดลายท่ีนํามาถักทอในผ้าทอจกคูบัว เป็นลวดลายที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนใหญ่เป็น

ลวดลายดั้งเดิม ไม่มีการพัฒนาเป็นลวดลายใหม่ ๆ ทําให้ไม่เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ท่ีเป็นในสมัยนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 753



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 781 

3. ด้านเทคโนโลยี ขาดเทคโนโลยีด้านการผลิตท่ีทันสมัย ทําให้การผลิตในแต่ละคร้ังใช้เวลานาน ไม่พอต่อความ

ต้องการของลูกค้า 
4. ด้านคู่แข่งมีคู่แข่งทางการค้าในธุรกิจประเภทผ้าทอจกจํานวนมาก 

 

6.3 การพัฒนากลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจกคูบัว  
ได้นําข้อมูลท่ีมาจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการแบบ TOWS Matrix ได้ดังน้ี  
กลยุทธ์ที่ 1 S+O (Strength + Opportunities) หรือแผนกลยุทธ์เชิงรุก เนื่องจากธุรกิจการทอผ้าจกคูบัว ของ

ชาวบ้านบ้านใต้ ตําบลคูบัวมีจุดแข็งในเร่ืองของการมีผู้เชี่ยวชาญท่ีผลิตผ้าทอจกด้วยตัวเอง มีศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ท้ังยังมี

เอกลักษณ์ท่ีเป็นลวดลายด้ังเดิมของผ้าทอจก เม่ือนํามารวมกับโอกาสท่ีมีท้ังการช่วยเหลือของทางภาครัฐ นั้นทําให้เป็น

ประโยชน์แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพ และชาวบ้านในชุมชนคูบัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 S+T (Strength + Threats) หรือแผนกลยุทธ์เชิงป้องกันเนื่องจากมีจุดแข็งในด้านการมีผู้เชี่ยวชาญท่ี

รู้จักวิธีการทอผ้าจก แต่มีด้านอุปสรรคท่ีเศรษฐกิจช่วงนี้อยู่ในช่วงไม่แน่นอน ท้ังยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 
ทําให้อาจต้องควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงในการจําหน่าย 

กลยุทธ์ที่ 3 W+O (Weakness + Opportunities) หรือ แผนกลยุทธ์เชิงแก้ไขเนื่องด้วย 
จุดอ่อน และโอกาสมีปริมาณท่ีสูง จึงต้องหลีกเลี่ยงการเกิดจุดอ่อนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผลิตผ้าทอจก โดยมีจุดอ่อนคือการมี

ผลผลิตท่ีช้าในการผลิตแต่ละคร้ัง แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐท่ีคอยช่วยสนับสนุนอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 4 W+T (Weakness + Threats) หรือแผนกลยุทธ์เชิงต้ังรับเนื่องจากจุดอ่อนและอุปสรรคสูงท้ังคู่ การ

พัฒนาจึงสามารถทําได้ แต่ใช้ระยะเวลาเพราะเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่คงท่ี การพัฒนากระบวนการผลิตจึงอาจใช้ระยะ

เวลานาน 
 

6.4 กระบวนการทอผ้าจก 

ภาพที่ 5 การลงพื้นท่ี               ภาพที่ 6 การลงพ้ืนท่ี                     ภาพที่ 7 กระบวนการทอผ้า 

         ภาพที่ 8 กระบวนการทอผ้า           ภาพท่ี 9 กระบวนการทอผ้า            ภาพที่ 10 กระบวนการทอผ้า 
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7. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจกคูบัว ผู้วิจัยได้สํารวจความต้องการ และข้อปัญหาเบื้องต้น และ
สรุปวิเคราะห์ความต้องการของผู้ผลิตผ้าทอจก จากผลสรุปดังกล่าวพบว่า ปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่ม

พัฒนาอาชีพผ้าทอจกคูบัว เพ่ือให้เกิดกลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจกแก่กลุ่มพัฒนาอาชีพ และชาวบ้านในชุมชนคูบัว ผู้วิจัยได้นํา
ทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ โดยพัฒนาจากลวดลายของผ้าทอจก

คูบัว ท่ีมีความงดงามตามแบบด้ังเดิมต้ังแต่สมัยโบราณ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะสอดคล้องกับการนําทฤษฎี

การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้กล่าวไว้ ดังนี้ “การสร้างหรือผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้น จําเป็นต้องมีความแตกต่าง 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายรายใหม่จากรายเดิมท่ียังคงเดิมไว้ แต่อาจทําให้เกิดความจําเจกับตัว

ผลิตภัณฑ์เดิมท่ียังไม่ได้มีความพัฒนารูปแบบ การสร้าง“มูลค่าเพ่ิม” ท่ีติดมากับตัวผลิตภัณฑ์” ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความ

ร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้กระบวนการผลิตผ้าทอจกคูบัวมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการร่วมมือระหว่าง กลุ่มพัฒนาอาชีพ ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีหลักในการช่วยให้คําแนะนํากับชาวบ้านในหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์

ทางการผลิต โดยผู้ทําวิจัยได้มีการนําทฤษฎีการมีส่วนร่วมในชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทําวิจัยคร้ังนี้ควบคู่กัน

เพ่ือให้ธุรกิจชุมชนบ้านใต้ ตําบลคูบัว มีรายได้เข้าชุมชนมากข้ึน เสริมสร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือนให้ได้รายได้มากขึ้นจากเดิม 
สอดคล้องกับทฤษฎีธุรกิจชุมชนท่ีเน้นพัฒนาธุรกิจชุมชนให้มีความน่าสนใจและเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนและครัวเรือน 

โดยผู้วิจัยได้นําวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย วิจัยโดยท่านผู้ช่วยศาต

ราจารย์ ใจภักด์ิ บุรพเจตนา (2555) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบให้เกิดความทันสมัย โดยมีการนํา
ตัวอย่างท่ีเป็นต้นแบบลวดลาย มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ นํามาต่อยอดเพ่ือมูลค่าในตัว

ผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัยโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อนํามาประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลจากการทําวิจัยคือ ผู้ทําวิจัย

แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีจํานวนท้ังหมด 9 คน กลุ่มท่ี 2 มีจํานวนท้ังหมด 25 คน กลุ่มท่ี 3 มีจํานวนท้ังหมด 25 คน 
และกลุ่มท่ี 4 มีจํานวนท้ังหมด 100 คน ผลจากการทําวิจัยพบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว เพ่ือได้มีการ

พัฒนาลวดลายและต่อยอดน้ัน สามารถเพ่ิมมูลค่าให้เพ่ิมมากขึ้น ลวดลายแปลกใหม่ สร้างกลุ่มลูกค้าท่ีนอกเหนือจากกลุ่มเดิม 
ชาวบ้านในชุมชนมีความพึงพอใจ รวมถึงลูกค้าและผู้ท่ีทําการประเมิน 

เม่ือผู้วิจัยได้นําตัวอย่างงานวิจัยจากภายนอกและทฤษฎีดังกล่าวท่ีกล่าวข้างต้นมาปรับใช้กระบวนการพัฒนากลยุทธ์

ทางการผลิต จึงได้ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ SWOT, TOWS Matrix โดยอ้างอิงมาจากทฤษฎีกลยุทธ์ทาง

การตลาดแบบ SWOT, TOWS Matrix มาปรับใช้เพ่ือหากลยุทธ์ท่ีนํามาปรับใช้เพ่ือการพัฒนาการผลิตภายในชุมชน ได้ผลการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการผลิต พบว่า ผู้ท่ีผลิตผ้าทอจก มีท้ังกลุ่มอาชีพผ้าทอจก และชาวบ้านในชุมชน มีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ท่ีสามารถนํามาสร้างกลยุทธ์ TOWS Matrix เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการผลิต ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลท่ีได้คือ กลุ่มพัฒนาอาชีพและชาวบ้านในชุมชนบ้านใต้ ตําบลคูบัว สามารถผลิตผ้าทอจกทันต่อความ

ต้องการของลูกค้ามากข้ึน จากการร่วมมือกันในชุมชน มีการแจกจ่ายงานกันมากขึ้น ไม่ให้งานไปรวมอยู่ในจุด ๆ เดียว ร้านค้า

สวัสดิการของชุมชนสามารถจัดจ่ายวัสดุอุปกรณ์ได้ท่ัวถึง รวมไปถึงการส่งเสริมการและอนุรักษ์การทอผ้าจกของคนในชุมชนท่ี

มีมากข้ึน เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมที่มีมารุ่นสู่รุ่นการพัฒนากลยุทธ์ทางการผลิต เพ่ือเป็นต้นแบบกลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจกคู

บัว นอกจากจะเป็นแนวทางให้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพและคนในชุมชนแล้วนั้น ยังสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ

นําไปใช้พัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบอ่ืนต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจก มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ผู้ผลิตผ้าทอจกในตําบลคูบัว มีความประสงค์เพ่ือเผยแพร่กลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจก ท่ีทําการพัฒนาโดยการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว แก่ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพทอผ้าจกคูบัว หรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจทําการศึกษากล

ยุทธ์และกระบวนการต่าง ๆ ในทําทําธุรกิจทอผ้าทอจกคูบัว 
2. กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าทอจกคูบัว ต้องการให้ผู้ทําวิจัยอธิบายและช่วยเหลือในด้านการอธิบายความรู้ความเข้าใจกล

ยุทธ์ในการผลิตแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านให้เข้าใจ และสามารถนํากลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และตกลงยินดีเข้าร่วมการพัฒนากลยุทธ์ทางการผลิตผ้าทอจกในอนาคตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
1. การพัฒนารูปแบบลวดลายผ้าทอจกที่เป็นเอกลักษณ์ของตําบลคูบัว ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัยมากข้ึน เพ่ือเจาะ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าช่วงวัยรุ่น 
2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผ้าทอจกคูบัว ให้มีผู้สนใจและเดินทางมาซ้ือเพ่ือเพ่ิมกําไรให้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพ และ

ชาวบ้านในชุมชน ให้ได้มีรายได้เสริมจากการทําสวนและเพาะปลูก 
 
8. เอกสารอ้างอิง 

 

เกษร ธิตะจารี. (ม.ป.ป.). ศิลปะชั้นนํา. กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.เรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ. 
เว็บไซท์ ท่องเท่ียวไทยดอทคอม,, (ม.ป.ป), คูบัว เมืองโบราณ แหล่งหัตถกรรมผ้าตีนจก ของดีแห่งเมืองราชบุรี. 
เว็บไซท์ ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม (ม.ป.ป): สํานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี. 
อุดม สมพร. 2561, ความรู้ผ้าซ่ินตีนจก, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน). 
วิริยะและสุพน,2549 (ม.ป.ป). ความหมายวัสดุเศษผ้า. 
องค์การบริหารส่วนตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. (2560). ข้อมูลกลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าทอจกบ้านใต้ ตําบลคูบัว. 
ณัฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2541: 103,. แนวความคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์เปล่ียนแปลงได้หลายแบบ.  
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การจัดการกลุ่มผักปลอดสารพิษบา้นทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
 Management of Organic Vegetable Group at Ban Tung Rang Tein,  

Nakhon Pathom 
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1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาแนวทางบริหารการจัดการกลุ่มสมาชิกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน  

จังหวัดนครปฐม  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการกลุ่มสมาชิกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียนจังหวัด
นครปฐม  ซ่ึงใช้ผู้วิจัยทําการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 7 คน เป็นสมาชิกผักปลอดสารพิษบ้าน
ทุ่งรางเทียนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐมมีการจัดการดําเนินตาม
โครงการ SML และมีการจัดการในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี ด้านการบริหารกลุ่ม ด้านการวางแผนการผลิต ด้านการตลาด ช่องทาง 
การจัดจําหน่าย  ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านการเงิน และด้านการจัดทําบัญชี  
 

คําสําคัญ: การพัฒนา  การจัดการ  ผักปลอดสารพิษ  ไฮโดรโปรนิกส์ 

 
Abstract   

 
This research aims to 1) study Management of Organic Vegetable Group at Ban Tung Rang Tein 

Nakhon and 2) Guidelines for Management Development Management of Organic Vegetable Group at Ban 
Tung Rang Tein Nakhon Wax Strip. This is a research study conducted by interviews with key informants 
from depth of 7 members of vegetables Ban Thung Nakhon Wax Strip. The research found that The 
vegetable candle houses abandoned fields. Nakhon Pathom The SML project management, implementation 
and management of different aspects to the management group. Planning, production, marketing distribution 
channels. PR financial and accounting procedures. 
 

Keywords: development, management, organic vegetables, hydroponics 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรจากหลายชุมชมได้พยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของตนจากเดิมท่ีมุ่งเน้นเพียงเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการผลิตเชิงพาณิชย์ไปสู่วิถีของเกษตรกรรมในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในการที่จะต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิต

จากภายนอกและแก้ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีมีความจําเป็นต่อการทํากิจกรรมการผลิตทางการเกษตร (ชนวน 
รัตนวราหะ, 2556) โดยอาศัยความร่วมมือกันจากเกษตรกรผู้ผลิตภายในชุมชนและจากเครือข่ายการเกษตรท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ี

คล้ายคลึงกัน รวมถึงการผลักดันจากกลุ่มองค์การต่าง ๆ ท้ังจากภาครัฐบาลและเอกชนโดยชุมชนท่ีย่ังยืนจะมีลักษณะดังนี้ คน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ มีการปกครองท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงต้องการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

และทั่วถึงจากคนในชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคง 
บ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนท่ีเลือกวิถีการทําเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เพ่ือช่วยลด

ต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตทางการเกษตร ได้มีการจัดต้ังกลุ่มผักปลอดสารพิษข้ึนมาในชุมชนซ่ึงตรงตามความต้องการของ

ตลาด โดยมีการประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนท่ีจะต้ังกลุ่มเกษตรผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียนเกิดจากใน

สมัยก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วปลูกพืชผักไปขายตามท้องตลาด พืชผักส่วนมากมีการใช้สารเคมีในการ

บํารุงพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีเร็วทําให้สารพิษตกค้างอยู่ในผักและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนั้น อดีตผู้ใหญ่บ้าน พีรพล สิรินรา

พรรณ จึงมีแนวคิดท่ีว่าจะผลิตพืชผักอย่างไรให้ปลอดภัย ท่ีสามารถนําไปขายในท้องตลาดได้และดีต่อผู้บริโภคจึงจัดการประชุม

ลงประชาคมกับกรรมการและชาวบ้านจัดทําแปลงผักปลอดสารพิษพิษหรือผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการนี้เป็นโครงการผักปลอด

สารพิษปลูกพืชแบบไร้ดิน เป็น 1 ในโครงการของ SML ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2551 โครงการนี้เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนเพราะโครงการน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีสอนการเกษตรให้กับผู้ท่ีสนใจร่วมถึงนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป

เป็นเกษตรแบบใหม่ โดยนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้และมีเหลือผลผลิตได้ทําการส่งออกต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศแถบยุโรป เป็นต้น ถึงแม้ว่าตลาดของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัด

นครปฐม   เริ่มมีอุปสงค์ (ความต้องการ) ต่อผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษกันมากข้ึน จนได้รับการตอบรับจากตลาดอยู่

ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม ประสบปัญหา อาทิ ปัญหาหนี้สิน สุขภาพ 
ความเสื่อมโทรม และการผลิตภาค การเกษตรเชิงพาณิชย์ การบริหาร เป็นต้น  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพัฒนา

กระบวนการจัดการความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอยู่ให้เป็น

ระบบแสวงหาความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน 
จังหวัดนครปฐม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่ง

รางเทียน จังหวัดนครปฐม เพ่ือนําไปวิเคราะห์ศึกษาแนวทางเก่ียวกับการบริหารการจัดการ อีกท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาการ

บริหารการจัดการให้กับสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่งรางเทียน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้สามารถสร้างรายได้

ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องแบบย่ังยืนตลอดไป  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย           
 

1. ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกลุ่มสมาชิกผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการกลุ่มสมาชิกผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
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3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

พนม ลิ้มอารีย์ (2522) กล่าวว่า การที่กลุ่มจะอยู่รอดและมีการพัฒนามากย่ิงข้ึน หรือมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทาง

เสื่อมจนกลุ่มแตกสลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ หากกลุ่มมี ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่ม และช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
วิภาวี  กฤษณะภูติ (2559)   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหม

และทอผ้าฝ้ายในจังหวัดขอนแก่น การพัฒนาสังคมและประเทศชาติจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนั้นจะต้องมุ่งเน้นท้ังด้าน

เศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปด้านเศรษฐกิจคือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ลดหนี้สินซ่ึงจะ

สามารถเพิ่มทรัพย์สินได้ด้านสังคมคือการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของคนใน สังคมให้สมัคคีกัน 
พรทิพย์ ทับแว่ว (2554) ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบล

บ้านเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ผลการศึกษาพบวาฎ ประชาชนส่วน ใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ระดับปานกลาง 
โดยปัจจัยพ ื้นฐานส่วนบุคคล ระดับ การศึกษาและอาชีพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

สุรัสวดี หุ่นพยนต์ (2528) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมพัฒนาชุมชนของประชาชนทีมี

ความยากจน ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านเขาดิน ตําบลวังน้ําาลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบวา ความรู้
ความเข้าใจ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับการไม่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา ชุมชนเฉพาะในขั้นการค้นหา

ปัญหา     
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำามากำหนดเป็นคำถามในการวิจัย จากนั้นได้
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับนำข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุปและนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยท่ีตั้งไว้ดังน้ี  

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้วิจัยได้ศึกษา

จาก บทความวารสาร สืบค้นข้อมูลจาก Internet และงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งท่ีได้แก่ 
1. ผู้บริหารกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน 
2. สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
สําหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้กําหนดกระบวนการหรือ

แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะได้แก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการ

หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์เจาะลึกโดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดัง

กล่าวเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) นั้นคณะผู้วิจัยได้

นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้นมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยดําเนินการร่วมกับกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิธีการ วิเคราะห์อัน

จะได้ดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major 
themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ท่ีพบในข้อมูล ท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ท้ังหมดจากน้ันจึงนําประเด็นหลัก 
(major themes) มาพิจารณาแบ ่งแยก ออกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็น

กระบวนการวิเคราะห์โดย การเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของของกระบวนแนวทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 
 
5. ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลในการจัดการกลุ่มกลุ่มผักปลอดสรพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีจํานวนท้ังสิน 7 ราย  เป็นชาย 4 ราย หญิง 3 ราย มีประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา 1 
เหรัญญิก 1 คน  คณะกรรมการ 3 คน อายุระหว่า 25 – 50 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  สภาพการจัดต้ังกลุ่มผักปลอด

สารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียนภายใต้โครงการ ผักปลอดสารพิษพิษปลูกพืชแบบไร้ดิน ในโครงการของ SML  ผลการวิจัยพบว่า ใน
การจัดต้ังกลุ่มผักปลอดสารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียนภายใต้โครงการ ผักปลอดสารพิษพิษปลูกพืชแบบดิน เป็น 1 ในโครงการ

ของ SML  มีการรวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์ของชุมชน สามรถสรุปได้ดังน้ี 
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีรัฐบาลไทยรักไทยจัดต้ังข้ึน ภายหลังจบ

โครงการกองทุนหมู่บ้านไปแล้ว โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 1) คืนอํานาจ แก้ปัญหา สร้างความสุขในท้องถิ่น 2) ประชาชนมี

ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง โดยงบฯ ดังกล่าวใช้ 2 ทาง คือ เป็นงบลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ หรือใช้

จ่าย สภาพการจัดการกลุ่มผักปลอดสารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียนในการศึกษาถึงสภาพการจัดการกลุ่มผักปลอดสารพิษพิษ บ้าน

ทุ่งรางเทียน และสามารถสรุปประเด็นในการจัดการจากผู้บริหารกลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้  
 

การจัดการด้านการบริหารกลุ่ม    
อดีตผู้ใหญ่บ้าน คุณพีรพล สิรินราพรรณ ได้ร่วมกับกรรมการจัดทําแปลงผักปลอดสารพิษพิษตามโครงการที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนข้ึนมาโดยได้รับงบประมาณมาเป็นจํานวนเงิน 250,000 บาทจากรัฐบาลในปี 2551 มีกรรมการของโครงการ
มาช่วยดูแลจํานวน 7 คน และใช้แรงงานคนในชุมชนมาช่วยกันปลูกและดูและแต่จะมี นายพีรพลเป็นผู้ดูแลเป็นหลักและไดรับ

งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมในปีต่อมาคือปี 2552 เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท การรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการมีการแบ่ง

หน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไปท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของกลุ่มท่ีได้ร่วมกันบัญญัติโดย

สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตตามความถนัดและข้ันตอนสุดท้ายคือการร่าง

กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอาทิวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ่ม แหล่งท่ีมาของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
คุณสมบัติของสมาชิกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่มท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกันของสมาชิกกลุ่ม  
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การจัดการด้านการวางแผนการผลิต  
จากกผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษได้มีการจัดในรูปแบบการเกษตรเชิงพาณิชย์โดยการใช้ภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Sustainable Yield) ส่วนแรงงงานก็เป็น

แรงงานในครัวเรือนทุกคนมีงานทําไม่ต้องลําบากออกไปรับจ้างต่างถ่ินเกิดความรักและสามัคคีในครอบครัวด้านผลตอบแทนท่ี

ได้รับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากครอบครัวสามารถเลี้ยงตัวเองได้เศรษฐกิจในชุมชนมีความม่ันคงส่งผลให้เกิดเสถียรภาพ

โดยรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยการทําการเกษตรเชิงพาณิชย์ต้องยึดหลักคนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ไม่ควรเห็นแก่

รายได้ท่ีมากเกินไปเพื่อทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากนําสิ่งท่ีมีหรือเหลือใช้มาประยุกต์เข้ากับอาชีพของชุมชนได้ โดยไม่ทํา

กินแบบตามมีตามเกิดแต่อาศัยภูมิปัญญา และเทคโนโลยีช่วย จึงจะประสบความสําเร็จ 
 

การจัดการด้านการผลิต  
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียนเทียนจะเป็นในรูปของการปลูกผักในลักษณะของ

ไฮโดรโปนิกส์ผลิตข้ึนผลผลิตมากกว่า 80% ส่งให้กับบริษัทส่งออก ผลผลิตท่ีเหลือจะทําการจําหน่ายเอง ไม่มีการรับซ้ือจาก

แหล่งอ่ืน โดยสมาชิกจะมีผู้รับหน้าท่ีจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่ม มักจะนําเงินของกลุ่มซ่ึงเป็น “เงิน
กองกลาง” ท่ี เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนํามาใช้ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ภายในกลุ่ม จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลแปลงผัก 
คุณเกตุแก้ว  บรรหาร ท่ีแปลงผักจะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชไร้ดิน จะปลูกผักเพียงสองชนิดคือ ผักคะน้า และ 
ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ และจะนําผักท่ีปลูกไปส่งให้กับบริษัทชัชชาล เพ่ือส่งขายในประเทศและนอกประเทศ แปลงผักปลอดสารพิษ

พิษจะมีการลงเม็ลดพันธ์ุไว้ในโรงเรือนอนุบาลเมื่อผักมีอายุ 1 สัปดาห์ ก็จะมีการคัดเลือกเอาต้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดมาใส่ในถาดโฟม

ท่ีจะนําไปใสในแปลงประถม และมีระยะในการใส่ปุ๋ย 15 วันจะใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง และใน 1 แปลงจะมีการใส่ปุ๋ย 3 ครั้งเป็นระยะ ๆ 

 

    
   ภาพท่ี 1  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของบ้านทุ่งรางเทียน 
 

การจัดการด้านการตลาด   
การจัดการด้านการตลาดของกลุ่มฯ พบว่า การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการ ซ้ือวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิตและการเปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑ์ ท่ีคล้ายคลึงกันท่ีมีขายอยู่โดยท่ัวไปหรือท่ีเรียก

กันว่า “ราคาตามท้องตลาด” ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยผู้นํากลุ่มสมาชิกกลุ่มให้ความไว้วางใจประธานกลุ่มเนื่องจาก

เห็นว่าประธานเป็นผู้ท่ีมีความชํานาญมีวิสัยทัศน์มีความซ่ือสัตย์และมีประสบการณ์ในการกําหนดราคาโดยจะพิจารณาราคาขาย

ตามราคาท้องตลาดท่ัวไปในปัจจุบัน 
 

ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์  
จากผลการวิจัยพบว่าช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เร่ิมจากการผลิตสินค้าตามการสั่งซ้ือจากลูกค้าหรือท่ีเรียกว่า 

“ออร์เดอร์” คือการผลิตสินค้าจํานวนมากตามการสั่งซ้ือของลูกค้าเพ่ือมารับสินค้าในปริมาณมากเพ่ือนําไปขายต่อตลาด

ภายในประเทศและนอกประเทศการจําหน่ายในตลาดท้องถ่ิน การจําหน่าย ณ ท่ีทําการกลุ่มซ่ึงมักจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เข้ามา ศึกษาดูงานของนักวิชาการ, นักศึกษา, หรือชาวต่างชาติท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับ, การบริหารจัดการ, กระบวนการผลิต

และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หรือการประสานงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
                 ภาพที่ 2 การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ    ภาพที่ 3 กระบวนการเก็บเก่ียวผักฯเพื่อการขนส่ง   
 

การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์  
กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียน ส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสิ่งท่ี

ช่วย ทําให้เป็นท่ีรู้จักของลูกค้า แต่กลุ่มก็ยังเลือกใช้การประชาสัมพันธ์“แบบด้ังเดิม” ท่ีมีการใช้วิธีการบอก “ปากต่อปาก” 
เท่านั้นไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นทางการและพ่ึงมีพัฒนาแฟนเพจเฟสบุ๊คเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าถึงยุคสมัยใหม่อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องแต่อย่างใดเนื่องจาก ขาดองค์ความรู้และงบประมาณในการ

ดําเนินการดังกล่าว  
 

การจัดการด้านการเงิน   
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเหล่านี้มาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากภายใน

ชุมชน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ(องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน) การขายวัตถุดิบในบริษัทต่างท่ีมารับไปขายเงื่อนไขของ

การแบ่งผลกําไรขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และวัตถุประสงคข์องกลุ่ม 
 

การจัดการด้านการทําบัญชี  
กลุ่มอาชีพทอผักปลอดสารพิษพิษบ้านทุ่งรางเทียน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการทําบัญชีรายรับและรายจ่าย

ของกลุ่มเท่าใดเนื่องจากไม่มีความรู้และไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การทําบัญชีท่ีถูกต้องดังนั้นจึงมีการจัดทําบัญชีมีลักษณะง่าย ๆ
เท่านั้น  
 
6. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 

การจัดต้ังกลุ่มพบว่า กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษ บ้านทุ่งรางเทียน เริ่มก่อต้ังขึ้นมาได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานคนท่ีสนใจและมีทักษะเข้า

มารวมกลุ่มกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมแก้วรุ่งเลิศเกรียงไกรและคณะ (2547) และจากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่ามีท้ัง

องค์กรภาครัฐและและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีได้เข้ามามีส่วนสําคัญอย่างย่ิงการจัดต้ังกลุ่มเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มอาชีพท่ีได้มีการ

รวมตัวกันเป็นกลุ่มในลักษณะของ กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษ บ้านทุ่งรางเทียน อยู่ก่อนท่ีจะมีโครงการ SML ก็จะพบว่า 
หน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มดําเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวซ่ึงทําให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้

สามารถสร้างกลุ่มข้ึนมาได้หลังจากจากท่ีได้มีการจัดต้ังกลุ่มแล้วนั้นก็มีการได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งการมีส่วนรวม

การสร้างกลุ่มของสมาชิกและได้มีคณะกรรมการและผู้บริหารเข้ามาทําการดูแล รวมทั้งมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิก

กลุ่มซ่ึงเป็นข้อค้นพบท่ีคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นภา กบคํา (2550)  เกี่ยวกับการแผนการผลิต กลุ่มผักปลอดสารพิษพิษบ้าน

ทุ่งรางเทียน นั้นจัดทําการผลิตแบบความเคยชินกับการผลิตแบบด้ังเดิมท่ีไม่ได้มีการวางแผนการผลิตท่ีดูเหมือน จะเป็นสาเหตุ
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สําคัญในการปฏิบัติตามแผนธุรกิจท่ีดีเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ กลุ่มก็ยังเลือกใช้การประชาสัมพันธ์“แบบด้ังเดิม” ท่ีมีการใช้

วิธีการบอก “ปากต่อปาก” เท่านั้นไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นทางการ อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องแต่อย่างใด

เนื่องจาก ขาดองค์ความรู้ดังกล่าว  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

การจัดต้ังกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน เป็นการร่วมกลุ่มของชาวบ้านในพ้ืนท่ี ได้รับการสนับจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในการสงเสริมภายใต้โครงการ SML  
การจัดการด้านประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสําคัญ หากมีการจัดอบรมรมสอนการทําสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ท่ีทันสมัย

ก็จะช่วยให้มีผู้คนมีความสนใจมากข้ึน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมฐานผู้บริโภคใหม่ ๆ และ เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

8. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

การวิจัยศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการจัดการผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม หากมีผู้สนใจในการศึกษา
อยากศึกษาหัวข้อดังกล่าวเพิ่มเติม อยากเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ 
หรือศึกษาช่องทางการจัดจําหน่าย และ การพัฒนามาฐานเพื่อการส่งออกผักปลอดสารพิษ 
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แนวทางการยกระดับผลติภัณฑ์แปรรปูจากปูนาเพื่อให้ได้รบัมาตรฐาน OTOP 
Guideline in Upgrading Product Processing Field Crab for OTOP Standard 

 

นิระชา แก้วคุ้มครอง1  มัลลกิา เหล็กดี1*  จีรภิญญา เขียวแก้ว1  และแพรวพรรณ ตรีช้ัน1 

 
1สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*mallikahelkdi@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ของชุมชน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ปูนาใน อําเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนาใน อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี      
และ 3) เพ่ือเป็นแนวทางทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน OTOP ใน อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา จํานวน 1 ราย ในอําเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า คือ ด้านเวลา สถานท่ีและ
เนื้อหา กับผู้มีส่วนร่วมในทุกฝ่าย และการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา ใช้ชื่อตรา “ฟาริดาฟาร์ม”  มีผลิตภัณฑ์จะขอข้ึนทะเบียน
มาตรฐาน OTOP ได้แก่ น้ําพริกเผาปูนาย่าง น้ําพริกสวรรค์ปูนา น้ําพริกมันปูนา ผงปูนาโรยข้าว น้ําปลาหวานปูนา อ่องปูนา 
จุดแข็งของผู้ประกอบการ คือ การมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เกิดจากกระบวนการคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีแน่นอน
และไว้วางใจได้ จุดอ่อนของผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการขาดความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดทําให้
ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค ผู้ประกอบการยังขาดเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 
แนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพมีเพ่ิมสูงข้ึน อุปสรรคท่ีพบด้านภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  
 
คําสําคัญ: มาตรฐาน OTOP  แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์แปรรูปปูนา 
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Abstract 
 

This research is qualitative research. Use of participatory action research methodology for community 
purposes 1) to study the problems and potential of products in Field crab. Ban Pong Ratchaburi 2) to 
develop a business plan creative raisers in Field crab. Ban Pong Ratchaburi 3) to guide the leverage 
products processed from Field crab to receive standard OTOP in Ban Pong district. Ratchaburi. The sample 
used in this research is the operator processed Field crab 1 patient in Ban Pong district. Ratchaburi the 
instrument used in the research were interviewed use analytics data centers is the time, place and 
content. With the participation of all parties and SWOT Analysis 

The research found that Product development process from Field crab brand name "Farida" 
farm products have to apply for registration standard OTOP include roasted chili paste Field crab. Curry 
Heaven Field crab Paste it Field crab Sprinkle rice powder Field crab Ong sweet sauce Field crab Field 
crab strengths of the operator is to have a unique product developed by the creative self, focusing on 
the needs of customers, using quality materials and standards. And the operator has a certain distribution 
channel and the trust. The weakness of entrepreneurs is a lack of knowledge in the field of public relations, 
marketing products not made known to the consumer. Entrepreneurs lack of funds for the development, 
packaging and marketing. The trend of market demand for health products has soared. The obstacles 
encountered economic difficulties affecting the purchasing decisions of consumers. 
 
Keywords: OTOP standard, creative business plan, field crab product processing 
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1. บทนํา  
 

เม่ือกล่าวถึง “สัตว์นา” ท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปในท้องทุ่ง เชื่อว่า “ปูนา” เป็นสัตว์ชนิดแรก ๆ ท่ีหลายคนคิดถึง   
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ท้ังยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาโดยตลอด ท่ีผ่านมาประเทศไทยต้องนําเข้าปูนาจากประเทศ

เมียนมาจํานวนมาก มีปริมาณสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่ีเป็นปูท่ีหาได้จากในประเทศ ราคาปูนาใน

ปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 50-60 บาท จึงมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเพ่ือขยายพันธ์ุปูนาในเชิงพาณิชย์เพ่ือการค้าซ่ึงเป็น

วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปูนาได้เป็นอย่างดี ในปี 2562 อาชีพการเลี้ยงปูนาถือเป็นอาชีพใหม่ท่ีผู้คนให้ความสนใจมี

แนวโน้มหันมาเลี้ยงมากขึ้นเพราะสามารถทําได้เองท่ีบ้านสามารถสร้างรายได้มหาศาล สิ่งท่ีสร้างรายได้ในการเลี้ยงปูนาคือการ

เลี้ยงปูนาเพ่ือนําพ่อพันธุ์และแม่พันธ์ุไปจําหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงปูนาและการนําปูนาไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้ได้มากย่ิงข้ึน (NEWSPAPER DISCOVER THE ART OF PUBLISHING, 2562) 
ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายได้มองเห็นถึงความสําคัญของ “โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือท่ีเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า “OTOP” เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถ่ินซ่ึงมีความคิดริเริ่มมาจากแนวคิด One Village, One 
Product ของเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้เป็นแนวความคิดท่ีต้องการให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท่ีทําขึ้นจากวัตถุดิบ 
ภูมิปัญญาและทรัพยากรของถ่ินฐานท่ีตนเองอยู่นํามาพัฒนาและแปรรูปจนกลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีสามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ (กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, 2561) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทํางานวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากปูนาเพ่ือในได้มาตรฐาน OTOP 
สําหรับผู้ประกอบการท้องถ่ินเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนามีคุณภาพมีมาตรฐานสร้างความเชื่อม่ันให้กับ

ผู้บริโภครวมท้ังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในทางการตลาด ด้วยเหตุนี้

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีจะต้องศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากปูนาท่ีแสดงให้เห็นถึงของดีของ

ท้องถ่ินจนไปถึงชี้ให้เห็นแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่ม “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดราชบุรี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหา และศักยภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน OTOP อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี 
 
3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Fuller (1994) กล่าวว่าบริษัทผลิตอาหารจําเป็นต้องแสวงหากําไร และหาวิธีรักษาตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซ่ึงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแนวทางหน่ึงของบริษัท ท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ Saguy and Moskowitz 
(1999) และ Hollingworth (1994) ยืนยันว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product development) เป็นแนวทางใน

ระยะยาวท่ีช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ สรุปได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ 
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจําเป็น อาศัยท้ังระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 
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แนวคิดมาตรฐาน OTOP 
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดท่ีเน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนหรือ 

ตําบล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้นําทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณภาพท่ีมีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมเป็นท่ีเป็น ท่ีต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ิน โดยยึด
หลักการพ่ึงตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมท่ีจะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่

ตลาดท้ังในประเทศ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางปะหัน, 2560)   
 

แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นแนวคิดความแตกต่างมีแผนมีลักษณะเด่นและควรสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีข้อมูลหรือสารสนเทศพร้อม

อ้างอิง สามารถสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการวางแผนการณ์ดําเนินงานมาอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความ

เตรียมพร้อมในธุรกิจท่ีจะลงทุน และชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ มีความรู้เท่าทันในธุรกิจนั้น ๆ ได้ดีเพียงใด ถ้ามีระดับการ

เตรียมพร้อมตลอดจนแผนเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ย่ิงทําให้ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ให้กู้รู้สึกเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น แสดงให้เห็น

ว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งม่ัน มีวิสยัทัศน์ คือเป็นผู้เล็งการณ์ไกล และมีวิธีจะจัดการกับสิ่งท้าทายในอนาคต (มานพ, 2552)   
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รสดา เวษฎาพันธ์ุ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2554) งานวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลางได้ใช้

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการบ่งชี้ศักยภาพของกลุ่มมีความเหมาะสมในการสะท้อน

ระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจได้ดีตามสมควร ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการดําเนินธุรกิจของกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน

กลาง ปัจจัยท่ีกําหนดระดับศักยภาพดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90-95 คือ การมีการ
วางแผนพัฒนากลุ่ม การมีความสัมพันธ์กับผู้ขายวัตถุดิบ การจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า และการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน  

 Sok Sopheaktra (2008) ศึกษาเร่ือง  สินค้าประจําตําบลเมือง โออิตะ พบว่าใช้ เวลามากกว่า 25 ปี โดย

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดจากแนวความคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจนและการมีงานทําของแม่บ้านเกษตรกร เนื่องจาก
เมืองโออิตะ เป็นเมืองท่ีชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าบ้านนอก อยู่ใต้สุดของเกาะกิวชิวใต้ ทําให้เป็นเมืองท่ีไม่มีผู้ใดสนใจ ดังนั้น 
ชาวเมืองโออิตะมีแนวคิดท่ีจะสร้างความน่าสนใจให้แก่บ้านเมืองของตน โดยนําทรัพยากรในพื้นท่ีบวกกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน มา
พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม จากนั้นก็พัฒนาสินค้า OVOP สร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นแบรนด์เนมของโออิตะเอง จนเมืองโออิตะ

กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงด้าน OVOP แพร่กระจายไปท่ัวโลก 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน OTOP
 4.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา จํานวน 1 ราย ในอําเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

 

4.2 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา             

 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา ในเขต อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน OTOP  
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ขอบเขตพ้ืนท่ี           
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา ฟาริดาฟาร์ม ในเขต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
ขอบเขตระยะเวลา                

  การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาจะทําการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 

4.3 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น แบบสัมภาษณ์ 

การสังเกตการณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นต้น มาทําการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยนําข้อมูลท่ีได้จาก

การจดบันทึกข้อมูลโดยเขียนแบบเรียงความระบุวันท่ี เวลา สถานท่ี กลุ่มคน การบันทึกเสียง และนํามาถอดข้อความเรียบเรียง

ข้อมูลใหม่ โดยท่ีเนื้อหาของข้อมูลยังคงความหมายเดิม และถ่ายภาพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการนํามาวิเคราะห์อย่างละเอียด 
นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเรียงข้อมูลให้เป็นวิชาการแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ตามความหมายที่ใกล้เคียงกัน  

นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพ่ือกําหนดกลยุทธ์โดยเทคนิค TOWS matrix  
2. การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมา

จากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์
จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเม่ือเหตุนี้เกิดข้ึน ได้นําไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบ้าง 

3. การแสดงข้อมูล เป็นการนําเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา บรรยาย 
4. การหาข้อสรุปโดยการตีความ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงประเด็นกับงานวิจัย โดยการบรรยายถึง

ข้อมูลแล้วนํามาตีความทบทวนข้อมูล และสร้างข้อสรุปของข้อมูลท่ีเป็นของเราเอง โดยมีข้อมูลจากงานวิจัย บทความ เอกสาร
อ่ืน ๆ มาสนับสนุนความชัดเจนของข้อมูล 

 
5. ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน OTOP โดย
วิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
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ผลวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาปัญหา และศักยภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา อําเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis พบว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง(S) 
1. การมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เกิดจากกระบวนการคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
2. ผู้ประกอบการเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
3. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาดและราคาต้นทุนการผลิต 
4. ผู้ประกอบการมีตัวแทนจําหน่ายจํานวน 15 ราย ทําให้มีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีแน่นอนและไว้วางใจได้ 
5. ผู้ประกอบการมีการฝากขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าในเขตชุมชน 
6. ผู้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตใกล้แหล่งชุมชน ทําให้สะดวกต่อการกระจายสินค้า 
จุดอ่อน(W) 
1. ผู้ประกอบการไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ทําให้ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการยังขาดเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 
3. การผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
4. สถานท่ีในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในแหล่งธุรกิจ 
 
 

Input 
SWOT Analysis 
จุดแข็ง(S) 
1. การมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เกิดจากกระบวนการคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
2. ผู้ประกอบการเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการใช้วัตถุดิบที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน 
จุดอ่อน(W) 
1. ผู้ประกอบการไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ทําให้ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตัว

ผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการยังขาดเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 
โอกาส(O) 
1. ชุมชนให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ไปแสดงสินค้าที่มหกรรมต่าง ๆที่จังหวัดได้จัดขึ้น 
อุปสรรค(T) 
1. ผลิตภัณฑ์เลียนแบบได้ง่ายทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องสร้างความแตกต่าง 
2. ผลิตภัณฑ์เกิดการแชร์ตลาด 

Process 
TOWS Matrix  
จุดแข็ง-โอกาส (SO) กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดอ่อน-โอกาส (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) กลยุทธ์เชิงรับ 

Output 
รูปแบบตราผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ ์
           ผู้วิ จัยออกแบบตราผลิตภัณ ฑ์ 
โดยการออกแบบตราผ ลิต ภัณ ฑ์ ให้ มี

เอกลักษณ์ เป็นที่น่าจดจําและตรงตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการ 
แนะนําแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
           เพ่ือเป็นแนวทางทางการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับ

มาตรฐาน OTOP 

Outcome 
          ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์และ

แนวทางทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน OTOP ที่

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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โอกาส(O) 
1. ชุมชนให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน 
2. ได้รับการสนใจจากคนนอกพ้ืนท่ี ทําให้ตัวแทนการจําหน่ายแพร่หลาย 
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ไปแสดงสินค้าท่ีมหกรรมต่าง ๆท่ีจังหวัดได้จัดข้ึน 
4. ผู้ประกอบการมีการฝากขายสินค้ากับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ทําให้มีโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศ

มากขึ้น  
5. ผู้ประกอบเป็นเจ้าเดียวท่ีมีท้ังฟาร์มปูนาและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา 
อุปสรรค(T) 
1. ผลิตภัณฑ์เลียนแบบได้ง่ายทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องสร้างความแตกต่าง 
2. ผลิตภัณฑ์เกิดการแชร์ตลาด 
3. จากสภาวะเหตุการณ์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคา

สูงข้ึน 
4. สภาพอากาศท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix  
จุดแข็ง-โอกาส (SO) 
ผู้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตใกล้แหล่งชุมชน มีการฝากขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าในเขตชุมชน ทําให้ชุมชนให้

การสนับสนุน เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ซ่ึงตัวของผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ ราคามีความเหมาะสมท่ีเน้น

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้

ไปแสดงสินค้าท่ีมหกรรมต่าง ๆท่ีจังหวัดได้จัดข้ึน และได้รับการสนใจจากคนนอกพื้นท่ี ทําให้ตัวแทนการจําหน่ายแพร่หลาย 
อีกท้ังผู้ประกอบการมีการฝากขายสินค้ากับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จึงมีโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น 

จุดอ่อน-โอกาส (WO) 
 นําโอกาสท่ีผู้ประกอบเป็นเจ้าเดียวท่ีมีท้ังฟาร์มปูนาและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา อีกท้ังมีการฝากขายสินค้ากับ

ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จึงได้รับการสนใจจากคนนอกพื้นท่ี ทําให้ตัวแทนการจําหน่ายแพร่หลายและชุมชนให้การ

สนับสนุนเนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ไปแสดงสินค้าท่ีมหกรรมต่าง ๆ
ท่ีจังหวัดได้จัดข้ึน ดังน้ันโอกาสท่ีมีจะช่วยเพ่ิมกลุ่มลูกค้าและรายได้รวมถึงเป็นการลดจุดอ่อนท่ีมีลง 

จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 
 ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถเลียนแบบได้ง่าย แต่ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการท่ีทําการศึกษานั้นมีจุดเด่นเฉพาะตัว 
เช่น รสชาติของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสูตรเฉพาะของผู้ประกอบการ มีการปรุงแต่งเพ่ือให้เกิดรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์การพัฒนาเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายของลูกค้า มีการบรรจุท่ีทันสมัยข้ึน มีการเก็บ
รักษาท่ีง่ายขึ้น เพ่ือยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้นานย่ิงข้ึน 

จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
 เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาท่ีไม่คงท่ีแล้ว สิ่งนี้ก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ถ้าเศรษฐกิจตกตํ่าอาจจะทําให้ผู้บริโภคไม่มีความต้องการซ้ือ

ส่งผลต่อผู้ประกอบการท่ีขาดเงินทุนในการส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทําให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้อย

ลงได้เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
 ผลวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนา 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลโดยใช้แนวคิดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังน้ี 
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กลยุทธ์ของธุรกิจปูนา  
1. กลยุทธ์ความเป็นผู้นําด้านต้นทุน สามารถผลิตสินค้าเดียวกันได้ในต้นทุนต่อหน่วยท่ีถูกกว่าเจ้าอ่ืน เนื่องจาก

ธุรกิจมีท้ังฟาร์มปูนาและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา ทําให้ได้กําไรต่อหน่วยมากข้ึน 
2. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ธุรกิจมีตัวผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนเป็นตัวดึงดูด เนื่องจากธุรกิจมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายและมีเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน 
3. กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต เป็นการดําเนินธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การหาตลาดใหม่ เป็นต้น 
4. กลยุทธ์การกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ย่ิงเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ย่ิงต้องใกล้ชิดลูกค้ามากข้ึน แม้ในยามท่ี 

ลูกค้าอาจไม่มีกําลังจับจ่ายสินค้าของเราแต่หากเราดูแล หม่ันกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เม่ือใดท่ี
เศรษฐกิจกลับมาดีลูกค้าก็จะกลับมาหาเรา และนึกถึงเราก่อนคู่แข่ง 

ผลวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน 
OTOP อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลโดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ คือผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจํา 
ดังภาพท่ี 1  
 

  
 
 

 
ภาพท่ี 1 การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ 
 

2. ด้านราคา ผู้วิจัยได้แนะนํา เทคนิคการต้ังราคาสินค้าด้วยหลักจิตวิทยา ดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
                ภาพท่ี 2 ราคาเดิม                            ภาพที่ 3 ราคาสินค้าตามหลักจิตวิทยา 
 
3. ด้านสถานที่ ผู้วิจัยแนะนํา การขอมาตรฐาน OTOP เพ่ือใช้ได้รับสถานท่ีจัดแสดงสินค้าและการแนะนําให้มี

ตัวแทนของฟาร์ม  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยได้แนะนํา การติดต่อหน่วยงานของรัฐและสํานักงานข่าวให้เข้ามาทําข่าว และ

แนะนําข้ันตอนในการขอมาตรฐานสินค้า OTOP   
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กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา ดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 พบว่าผลิตภัณฑ์แปร

รูปจากปูนาของทางผู้ประกอบการไม่มีตราสินค้า ดังภาพท่ี 6  ผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบตราผลิตภัณฑ์

ให้มีเอกลักษณ์ส่งผลให้เป็นท่ีจดจําของผู้บริโภคมากขึ้น ดังภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ฟาริดาฟาร์มปูนา               ภาพที่  5 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตราสินค้า   ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์น้ําพริกมันปูนาท่ีมีการ 

        ออกแบบตราสินค้า 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน OTOP โดยการศึกษาปัญหา 
และศักยภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาในเร่ืองจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทฤษฎี SWOT Analysis แนวคิดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนา

แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยได้มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการด้านรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps) คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตรา

ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจํา 2) ด้านราคา ผู้วิจัยได้แนะนํา เทคนิคการต้ังราคาสินค้าด้วยหลักจิตวิทยา 3)  ด้าน
สถานท่ี ผู้วิจัยแนะนํา การขอมาตรฐาน OTOP เพ่ือใช้ได้รับสถานท่ีจัดแสดงสินค้าและการแนะนําให้มีตัวแทนของฟาร์ม 4)  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยได้แนะนํา การติดต่อหน่วยงานของรัฐให้เข้ามาทําข่าว และขั้นตอนในการขอมาตรฐานสินค้า 
OTOP สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสดา เวษฎาพันธ์ุ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2554) 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 

1. การจัดต้ังกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ จะเป็นการรวมตัวท่ีมีผลทําให้การดําเนินธุรกิจมีความเป็น

ระเบียบและมีขั้นตอน และทําให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐมากข้ึน 
2. บรรจุภัณฑ์มีความจําเป็นในการช่วยพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีราคามากข้ึน หากจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้

และคําแนะนํา ก็จะทําให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกสข์องผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
Factors Affecting Consumers ’Buying Decisions of Hydroponics Products  

in Nakhon Pathom 
 

จารุวรรณ บุญเหมาะ1  ประวีร์ โคกเกษม1  ฐิติวัฒน์ คล้ายจันทร์พงศ์1  และสุชาดา แสงดวงดี1* 
 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
*kks.pw4@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในเขตนครปฐมที่บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test  
2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความสําคัญมากทีสุด ค่าเฉลี่ย 4.21 โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก ส่วน
ปัจจัยด้านลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) ด้านท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เพราะคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย  
อยู่ในระดับความสําคัญมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.16 โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม ในระดับนัยยะสําคัญ 
0.836 

 
คําสําคัญ: ผักไฮโดรโปนิกส์  การตัดสินใจซ้ือ  ผู้บริโภค 
 

Abstract 
 

The research is aimed to study 1) demographic characteristics in Nakhon consumed vegetables 
hydroponics. Factors that influence the decision to buy vegetables hydroponics consumers in Nakhon 
Pathom. The instrument was a questionnaire with a sample of 400 statistical methods used to analyze 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test 2) study the factors that 
influence the decision to buy vegetables hydroponics. Series of consumers in Nakhon results showed that 
the factors of the marketing mix (4Ps), the product is very important that the ultimate average 4.21 in 
overall risk level. The importance The factors on consumer behavior (6W1H) the purchase vegetables 
hydroponics because of the quality. Cleanliness and safety are the most important to the average 4.16. 
The overall level is very important. The hypothesis testing found. Demographic factors Not influence the 
decision to buy vegetables hydroponics consumers in Nakhon Pathom. The significance 0.836 

 
Keywords: hydroponics, buying decisions, consumers  
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1. บทนํา  
 

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือท่ีรู้จักกันในชื่อท่ีเรียกว่า ผักท่ีมีกระบวนการปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ํา ผักไฮโดร
โปนิกส์เป็นวิธีการหนึ่งท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่ โดยวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์นี้เป็นวิธีการหนึ่งของการปลูกพืชโดย

ไม่ใช่ดิน (Soilless Culture) ซ่ึงเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ว่าเป็นวิธีการผลิตพืช

ท่ีได้รับการปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ในรายงานการศึกษาตลาดพบว่า ตลาดสินค้าออร์แกนิคไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 
2,331.55 ล้านบาท และจากการสํารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท1 พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก 235,523.35 ไร่ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.4 ไร่ในปี พ.ศ. 
2558 (เพ่ิมข้ึน 20.97%)  

จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจํานวนท้ังสิ้น 796,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.78 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดการ

เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตทีสําคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรร้อยละ 17.07 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพ
เกษตรกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้และพืชผัก (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2560) ซ่ึงการปลูกผลไม้และ

พืชผักนั้นมีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากเป็นพืชท่ีใช้พ้ืนท่ีในการปลูกน้อยท้ังยังไม่ต้องใช้ดินในการปลูกจึงทําให้พืชไม่มี

โรคในดิน ไม่มีวัชพืช ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐด้วยการรณรงค์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างทักษะ

และค่านิยมให้เกษตรกรปลูกผักผลไม้ท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภค ลดการใช้สารเคมีและทําลายสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้าง

รายได้และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร แต่ในขณะเดียวกันการทําตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ก็ยังมีน้อยไม่เพียงต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความสําคัญกับการรับประทานพืชผักท่ีปลอดสารพิษมากข้ึน  
ดังน้ัน ผู้วจิัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม เพ่ือ

เป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่ีจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมายมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ในเขตนครปฐมท่ีบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ 
2. เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม 

 
3. ขอบเขตในการวิจัย 
 

1. ขอบเขตเนื้อหา สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะทําการศึกษาผู้ผลิตผักด้วยกระบวนการไฮโดรโปนิกส์ และศึกษา

ผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
2. ขอบเขตพ้ืนท่ี การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตจังหวัดนครปฐม 
3. ขอบเขตเวลา สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ใช้วันและเวลาดําเนินโครงการต้ังแต่ วันท่ี 8 มกราคม – 23 เมษายน พ.ศ. 

2562 
4. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตนครปฐม โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนท้ังในระบบออนไลน์และออฟไลน์ แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ท่ีอาศัยในเขตจังหวัดนครปฐม และเป็นผู้ท่ีเคยซ้ือผัก

ไฮโดรโปนิกส์ 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 775



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 803 

4. แนวคิดและทฤษฎี 
 

จากการศึกษาการตัดสินใจนั้นจะข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลซ่ึงจะมีความแตกต่างกันออกไปตามนํ้าหนักในการเลือก

เหตุผลและความสอดคล้องของสถานการณ์ในขณะน้ัน ซ่ึงเหตุผลในการเลือกนั้นอาจจะต่อต้านหรือสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือก็

ได้ 
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อนําเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคแล้ว ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ก็มีผลโดยตรงต่อการเสนอขายสินค้าในตลาดของผู้ผลิตการท่ีจะทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดี

กับสินค้าต่าง ๆ  
จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น ทําให้ทราบได้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคซ้ืออะไร 

ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือและใช้บ่อยเพียงใด ฯลฯ  
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตนครปฐม ผู้วิจัยได้สืบค้นแนวคิดและทฤษฎี ดังน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ภรณี แย้มพันธ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้แปรรูปตราดอยคํา โดย
ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านกายภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้

ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ได้ ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัทได้ 
ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความเชื่อม่ัน และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวม

ข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้จํานวน 
400 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน การศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา

จากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ

ถดถอยเชิงพหุคูณ  
เชียน ไป๋ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร เป็น

การศึกษาเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และใช้สถิติ คือ Simple Regression และ 
Multiple Regression มาเป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 

นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 7Ps และศึกษาว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และอาชีพว่ามีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือให้ทราบว่า

ปัจจัยใดท่ีส่งผลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค  
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วารุณี จีนศร (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการให้ความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดผักปลอดสารพิษ เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการให้ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมซ้ือผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ

สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่น ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องของ

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยี ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หรือไม่ อย่างไร 
 
6. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ  ท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์

ของผู้บริโภคในเขตนครปฐมแล้วน้ัน จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้ 

การตัดสินใจซือ้ผักไฮโดรโปนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
- ซื้ออะไร 
- ซื้อทําไม 
- ซื้อเมื่อไหร่ 
- ซื้อที่ไหน 
- ซื้อกับใคร 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
- ปัจจัยด้านราคา 
- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
- ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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7. สมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกต่างกัน 
 
8. วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม โดยมีการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยทําการเก็บข้อมูลจากการทําแบบสอบถามของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน 400 คน ในเขตนครปฐม โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

 
9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

    เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ          
ส่วนท่ี 1 คําถามท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านประชากรของผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตนครปฐม 
ส่วนท่ี 2 คําถามท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
ส่วนท่ี 3 คําถามท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคเก่ียวกับ 6W 1H 

 
10. การเก็บรวมรวบข้อมูล 

 

การศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตนครปฐม โดยกลุ่มผู้วิจัยได้ทําการ

รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยและทําการเก็บข้อมูล จํานวน 400 ชุด ทําการตรวจสอบความถูกต้อง

ของแบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากนั้นนําไปประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงระยะเวลาในการดาํเนินงานวิจัยครั้งนี้อยู่ในระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 
 
11. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการทดสอบสมมติฐาน 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการทดสอบสมมติฐานเร่ือง ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต

นครปฐม ซ่ึงกําหนดระดับความเชื่อม่ันไว้ท่ีร้อยละ 95 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากรตัวอย่างในการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ใน

เขตนครปฐม โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการนําข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างมาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ โดยประกอบไปด้วย การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือจัดปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กันให้องค์ประกอบเดียวกัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) แบบ T – Test คือการทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และ
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แบบ F – Test คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553) 
 
12. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตนครปฐม โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 295 คน มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และประกอบอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท ดัง
ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร ์
                                                                                          (N=400) 

รายการ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
105 
295 

 
26.3 
73.8 

1.74 .441 

อายุ 
     ต่ํากว่า 16 ปี 
     17-20 ปี 
     21-30 ปี 
     ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป 

 
26 
125 
203 
46 

 
6.5 
31.3 
50.8 
11.5 

2.67 .763 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
     ต่ํากว่ามัธยมปลาย 
     มัธยมปลาย/ปวช. 
     ปวส. 
     ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
     อ่ืน ๆ 

 
24 
111 
22 
240 
3 

 
6.0 
27.8 
5.5 
60.0 
0.8 

3.22 1.051 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หย่า/หม้าย/แยกทางกัน 

 
355 
43 
2 

 
88.8 
10.8 
0.5 

1.13 .367 

อาชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา 
     ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
     พนักงานเอกชน 

 
279 
27 
31 
57 
6 

 
69.8 
6.8 
7.8 
14.3 
1.5 

1.71 1.183 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D 

รายได้ 
     ต่ํากว่า 5,000 บาท 
     5,001-10,000 บาท 
     10,001-25,000 บาท 
     25,001-50,000 บาท 
     50,001 บาทขึ้นไป 

 
156 
112 
104 
21 
7 

 
39 
28 
26 
5.3 
1.8 

2.03 1.010 

 

ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.90 ส่วนปัจจัยด้านลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) โดยรวมอยู่
ในระดับความสําคัญมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.62 ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
                                                                           (N=400) 

ส่วนประสมทางการตลาดของประชากรในเขตนครปฐม MEAN S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์    

ผักมีความหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ 4.03 0.75 มากท่ีสุด 

ผักมีความสดใหม่เสมอ 4.21 0.72 มากท่ีสุด 

การบรรจุภัณฑ์สะอาด 4.13 0.75 มากท่ีสุด 

ผักท่ีจําหน่ายในร้านมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีย่ีห้อชัดเจน 4.13 0.82 มากท่ีสุด 

ด้านราคา    

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.03 0.78 มากท่ีสุด 

ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีก 3.74 0.89 มาก 

มีราคาให้เลือกซ้ือท่ีหลากหลาย 3.83 0.82 มาก 

มีราคาใกล้เคียงกับผักชนิดอ่ืน ๆ 3.78 0.87 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย    

สถานท่ีจําหน่ายต้ังอยู่ในทําเลท่ีเดินทางได้สะดวก 4.08 0.82 มากท่ีสุด 

วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนํา 4.12 0.78 มากท่ีสุด 

บริการจัดส่งสินค้าฟรี 3.59 0.99 มาก 

มีสินค้าคงคลังพร้อมจําหน่ายเสมอ 3.80 0.86 มาก 
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ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    

ส่วนลดสําหรับสมาชิก/ผู้ค้าใหม่ 3.81 0.98 มาก 

มีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านสื่อโฆษณาอ่ืน ๆ เช่น facebook line เป็นต้น 3.74 0.94 มาก 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น  3.80 1.00 มาก 

มีรูปแบบการเก็บเงินปลายทาง 3.59 1.09 มาก 

เฉลี่ย 3.90 0.86 มาก 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) 

                                                                                       (N=400) 
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) MEAN S.D. แปลผล 

ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ประเภทบริโภคสด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค  3.57 1.11 มาก 
ท่านซ้ือผักประเภทปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น คะน้า กวางตุ้ง 3.86 0.90 มาก 
ท่านซ้ือผักประเภทนิยมปรุงแต่งรส เช่น พริก ต้นหอม ใบกระเพา 3.65 1.03 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เพราะคําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 3.30 1.07 ปานกลาง 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เพราะราคา 3.39 0.99 ปานกลาง 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เพราะคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย 4.16 0.83 มากท่ีสุด 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เม่ือมีคนแนะนํา 3.43 1.03 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เม่ือมีราคาถูก 3.63 1.02 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เม่ือเป็นท่ีนิยมหรือกระแส 3.37 1.04 ปานกลาง 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์จากฟาร์ม 3.29 1.25 ปานกลาง 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์จากตลาดสด 3.77 1.06 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์จากห้างสรรพสินค้า 3.92 1.00 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์กับเจ้าของฟาร์ม 3.23 1.29 ปานกลาง 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์กับพ่อค้า /แม่ค้าในตลาด  3.77 1.03 มาก 
ท่านซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์กับพนักงานในห้างสรรพสินค้า 4.03 0.88 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 3.62 1.03 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 781



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 809 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าสมมติฐานท่ีต้ังไว้ทั้งหมด 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ จะให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

 df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

14.00 
385.00 
399.00 

1.35 
1.16 

1.16 .302 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ายอมรับ ไม่แตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี >0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกต่างกัน  
 

ลักษณะพฤติกรรมการบริโภค 
(6W1H) 

 df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ซ้ือทําไม 
ซ้ือท่ีไหน 
ซ้ือกับใคร 
ซ้ือเม่ือไหร่ 
ซ้ืออย่างไร 

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

14.00 
385.00 
399.00 

1.03 
.71 

1.45 .128 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ายอมรับ ไม่แตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี >0.05 
สรุปได้ว่า ผลการศึกษากรอบแนวความคิดไม่เป็นไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
 
13. การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม ผู้วิจัยสรุปการอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม พบว่า

ประชากรในเขตนครปฐมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ จากการศึกษาพบว่า ประชากรในเขต

นครปฐมท่ีผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑ์ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ในส่วนท่ีเป็นด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด (ลด แลก แจก แถม) ส่วนลดสําหรับสมาชิก/ผู้ค้าใหม่ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านสื่อโฆษณาอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ  ชานนท์ รุ่งเรือง 2555 กล่าวว่า การส่งเสริมทางการตลาดเป็นการตลาดทางตรงการให้ข่าวสาร และ
การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสําคัญท่ีนํามาใช้ในการสร้างการรับรู้ การกระตุ้นชื่อเสียงของบริษัทการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ของ
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ผลิตภัณฑ์หรือการนําทางให้กับพนักงานขายหรือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้เป้าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ และบริการท่ี

ต้องการจะจําหน่าย ณ สถานท่ีใดระดับใด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวแปรท่ีหนึ่งของส่วนประสมการตลาดโดยทําหน้าท่ีชี้

ชวน ให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจและซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑ์ความสําคัญอยู่ในระดับ

มาก คือ ผักมีความสดใหม่เสมอ บรรจุภัณฑ์สะอาด ผักท่ีจําหน่ายในร้านมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีย่ีห้อชัดเจน 
และผักมีความหลากหลายตามท่ีลูกค้าต้องการ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) แม้ผลิตภัณฑ์

จะเป็นองประกอบตัวเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะต้องพิจารณาอีกมากมาย 
ดังนี้ เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับประกันผลิตภัณฑ์ และ
การรับคืนผลิตภัณฑ์   

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นอันดับสาม สามารถจําแนกได้เป็นด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนํา สถานท่ีจําหน่ายต้ังอยู่ในทําเลท่ีเดินทางได้สะดวก อยู่ในระดับ

ความสําคัญมากทีสุด ส่วนบริการจัดส่งสินค้าฟรี และผลิตภัณฑ์มีคงคลังพร้อมจําหน่ายเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน

เกณฑ์ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ  (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการทํา

ให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะ

ซ้ือก็จะทําให้ผู้บริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีนําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ 
ส่วนด้านราคาโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑ์ความสําคัญอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑ์ความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีราคาให้เลือกซ้ือ

ท่ีหลากหลาย มีราคาใกล้เคียงกับผักชนิดอ่ืน ๆ และราคาถูกกว่าร้านค้าปลีก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา 
(2542:11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขาย
ในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่าย เพราะเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่าง

ถูกต้อง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ลักษณะพฤติกรรมการบริโภค โดยพิจารณาจาก ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือไหร่ และซ้ือกับใคร ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ เสรี 
วงษ์มณฑา (2542: 31) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการซ้ือของผู้บริโภค เช่น 
ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด ซ้ือมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ ซ้ือ และใช้มาตรการอะไรในการซ้ือ และพฤติกรรมการใช้ (Using 
Behavior) หมายถึง ลักษณะการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค เช่น บริโภคท่ีไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร 
เป็นต้น จากการวิเคราะห์และประเมินเกณฑ์ความสําคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคุณภาพ ความสะอาดและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะสําคัญท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญอยู่ในระดับความสําคัญมากทีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 
รองลงมาเป็นพนังงานในห้างสรรพสินค้าท่ีเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคสินค้าจากห้างสรรพสินค้า ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.92 ตามลําดับ  
 
14. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของตลาดผู้ประกอบการผักไฮโดรโปนิกส์ต้องให้ความสําคัญกับ

ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยและได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง 
ด้านราคา ผู้ประกอบการควรจะคํานึงถึงราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของสินค้า เพ่ือท่ีผู้บริโภคจะได้

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์กับราคาเป็นส่วนใหญ่ 
ด้านการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการควรคํานึงความสําคัญกับด้านการจัดจําหน่าย ควรจัดจําหน่ายในแหล่งขายสินค้า

ท่ีผู้บริโภคเดินทางไปซ้ือสินค้าได้สะดวก เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันมักนิยมคํานึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น การ

เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการค้าขายมากขึ้น  
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นเพียงการศึกษาเชิงปริมาณ ข้อมูลท่ีได้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
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การพัฒนาแผนธุรกิจธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 
The Development of the Lemon Garden Business Plan  

Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  
 
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 2) พัฒนากลยุทธ์

ทางการตลาดธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 3) พัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ประกอบการ
จํานวน 2 ท่าน ท่ีมีการปลูกเลมอนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนเลมอน คือ 1) เกษตรกร
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้อย 2) ขาดช่องทางการจัดจําหน่าย 3) ผลิตภัณฑ์จากเลมอนและตราสินค้ายังไม่เป็น
ท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป 4) ผลผลิตมีจํานวนจํากัดและมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน 5) สภาพดินฟ้าอากาศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต สําหรับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ในการพัฒนาของสวนเลมอนคือ กลยุทธ์ tows 
matrix  กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ Viral Marketing และแผนธุรกิจสวนเลมอน 
คือ การแปรรูปจากผลผลิตเลมอนมาแปรรูปเป็นน้ําผลไม้ Lemon honey ซ่ึงในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังยังเป็นการขยายการตลาดสุขภาพ
มากขึ้น  
 
คําสําคัญ: แผนธุรกิจ  สวนเลมอน 
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Abstract 
 

The purposes of this study were to 1) study the problems and threats of the lemon garden business, 
Nakhon Pathom Province 2) Develop marketing strategy for lemon garden business, Nakhon Pathom Province 
3 ) Develop the business plan of Lemon Garden, Nakhon Pathom Province. A qualitative research. The 
research instrument employed was in-depth interviews and participatory observation. The selection of 
sample groups is 2 entrepreneurs with lemon in Nakhon Pathom. The research found that from an analysis, 
The problems and obstacles of the lemon garden business are 1)  Farmers have little knowledge and 
understanding in management 2) Lack of distribution channels 3) Products and brands from lemon still 
aren't well-known of consumers and the general public 4)  Product is limit and incalculable quantity      
5) Weather conditions  have changed to effect  product quantity. For the marketing strategy used in the 
development of the lemon garden is tows matrix strategy, value added strategy, product differentiation 
strategy and Viral Marketing Strategy. And the Lemon Garden business plan is The process of bring lemon 
processed into lemon honey juice. At present, the behavior of health food consumers is increasing and 
to be consistent with the health food consumer group. It also an expand the market more healthy. 
 
Keywords: business plan, lemon garden 
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1. บทนํา  
         

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมด้วยพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเพาะปลูกและสภาพดินฟ้าอากาศท่ีมีอุณหภูมิ

เหมาะสม มีความต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจทางสวนเลมอน คาดว่าตลาดสินค้าผักและผลไม้มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมมากข้ึน    
ด้วยความนิยมรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและความต้องการบริโภคผลไม้เมืองร้อนเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ผักและผลไม้ไทยเป็น

ท่ีต้องการท้ังจากตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยการส่งออกผักผลไม้สดและแปรรูปในปี 60 มีมูลค่าท้ังสิ้น 1.63 แสน
ล้านบาท ขยายตัวจากปี 59 คิดเป็น 12% (กองข้อมูลธุรกิจ, กุมภาพันธ์ 2561)  เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็น

อย่างดี อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเลมอนท่ีนํามาแปรรูป ซ่ึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่ีจะเข้ามามีส่วนแบ่งใน 
ตลาดผักและผลไม้ท่ีมีศักยภาพให้การเติบโตสูงข้ึน เลมอน มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง เช่น มะนาวเทศ มะนาวฝร่ัง และมะนาว

นมยาน จัดอยู่ในตระกูลส้มมีถิ่นกําเนิดในแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเป็นไม้พุ่ม มีหนามเฉพาะปลายยอด ใบ
เป็นใบเด่ียว ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลมักเป็นรูปกลมรี ปลายผลมีติ่งแหลม เม่ือยังอ่อน ผลเป็นสีเขียว เม่ือสุกจึงจะเป็นสี

เหลือง เนื้อในมีส่วนประกอบของกรดซิตริก ทําให้เลมอนมีรสชาติเปรี้ยว เลมอนกับมะนาวไทยหรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Lime นั้นจัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน ต่างกันเพียงลักษณะผลและรสชาติเท่านั้น คือ มะนาวไทยที่เราคุ้นเคยจะมีผลกลมเล็ก 
เปลือกสเีขียวและรสชาติเปร้ียวแหลมกว่าเลมอน  ปัจจุบันเลมอนท่ีปลูกในประเทศมีไม่ถึง 1% นอกนั้นเป็นเลมอนนําเข้าท้ังสิ้น 
อย่างไรก็ตามการนําเข้าเลมอนตามเงื่อนไขของกรมควบคุมโรคเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้น หากจะปลูกเพ่ือขายผลภายในประเทศ

ช่องว่างทางการตลาดยังมีอยู่มาก แต่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพ่ือการจําหน่าย ราคาสินค้ามีการปรับข้ึนปรับลงไม่

แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนเม่ือผลผลิตมีราคาตกตํ่า แต่เลมอนเป็นพืชผลทางการเกษตรท่ีมีราคาและ

ปริมาณความต้องการทั้งในและต่างประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ท้ังทางภาคเอกชน และทางภาครัฐ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกผลผลิตชนิดนี้เป็นอย่างมาก  การจําหน่ายเลมอนแบบค้าปลีกท่ัวประเทศและแนวโน้มรักสุขภาพ

ของประชาชน อันส่งผลให้ปริมาณความต้องการเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเกษตรกรและภาคเอกชนจะเพ่ิมปริมาณการ

ผลิต.ในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการทั้งในและต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากได้ การ
ทําธุรกิจสวนเลมอนเป็นธุรกิจท่ีกําลังได้รับความนิยมตามกระแสนิยมด้านสุขภาพท่ีกําลงัมาแรงในขณะน้ีด้วยปัจจัยต่าง ๆทําให้

กลุ่มวัยทีนและวัยรุ่นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจสุขภาพ และดื่มน้ําผลไม้เพ่ิมความสดชื่นกันมากย่ิงข้ึน ประกอบกับด่ืมน้ําผลไม้สด 
นอกจากจะได้ความอร่อยในรสชาติ ความสดชื่นแล้ว ยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม 
ดังนั้น ผลไม้จึงมีออกมาหลายฤดูทําให้รับประทานได้ตลอดท้ังปี อีกท้ังยังเป็นการช่วยชาวสวนผลไม้ให้สามารถจําหน่ายผลไม้

ได้ตลอด เพราะความต้องการมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ผลไม้ไทยยังเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติด้วยเหตุนี้จึง

เล็งเห็นว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับสวนเลมอน น่าจะเป็นโอกาสท่ีดีจากกระแสนิยมท่ีเพ่ิมข้ึน และเป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตได้ใน

อนาคต การทําธุรกิจสวนเลมอน น่าจะเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีดีในการทําธุรกิจ  
ด้วยข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแผนธุรกิจสวนเลมอน จัดทําขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ถึง

แนวโน้มตลาด การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

วางเป้าหมายในการดําเนินงานเพ่ือการกําหนดกลยุทธ์ท่ีนําไปใช้ในการทําธุรกิจและสามารถนําแผนไปดําเนินธุรกิจได้ใน

อนาคตของธุรกิจสวนเลมอน บ้านสวนต้นไผ่ ตําบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม และให้บุคคลท่ีสนใจเก่ียวกับการทํา

เกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางหรือใช้เพ่ือทําการศึกษาข้อมูล เพ่ือใช้ต่อยอดในการทําวิจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ปัญหาเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายของสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตของแหล่งข้อมูลและเนื้อหาใช้แหล่งข้อมูล พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย คือ สวนเลมอนบ้านสวนต้นไผ่ ตําบลหนองงู

เหลือม และสวนเลมอน ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม ทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

สินค้าใหม่ แนวคิดช่องทางการจัดจําหน่าย ทฤษฎีแผนธุรกิจ เป็นหลักในการทําการกําหนดกรอบดําเนินการวิจัยประกอบ

ปัญหาและวิธีการของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอน จงัหวัดนครปฐม ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบดําเนินการวิจัย 

 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

สถานท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ได้กําหนดให้ดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมเลมอน      
2 แห่ง ได้แก่ ตําบลหนองงูเหลือม และตําบลทัพหลวง ในการทําการวิจัยคร้ังนี้ กลุ่มผู้ทําวิจัยได้ลงพ้ืนท่ี สวนเลมอนของ

ผู้ประกอบการ ณ บ้านสวนต้นไผ่ ตําบลหนองงูเหลือม และสวนเลมอนของผู้ประกอบการ ตําบลทัพหลวง จังหวัดนครปฐม  
รวม 2 ท่าน เหตุผลในการเลือกทําวิจัยเร่ืองนี้นั้นเพ่ือทราบถึงกระบวนการบริหารการจัดการ ปัญหาและอุปสรรคและนํามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบและนํามาเขียนเป็นแผนธุรกิจในงานวิจัยนี้ 
การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยโดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาแผนธุรกิจ

สวนเลมอนในจังหวัดนครปฐม ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวิจัยเพ่ือค้นหาคําตอบร่วมกันมุ่งให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย จากการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูล

โดยตรง และการใช้เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษาคร้ังนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบดําเนินการวิจัยในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาจาก บทความ สืบค้นข้อมูลจาก Internet และงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง  
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2. การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation Observation) ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมไป
กับผู้ประกอบการด้วย ขณะเดียวกันจะซักถามและจดบันทึกข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติมอย่างละเอียดมากขึ้น วิธีนี้จะได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ( key Informants ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งท่ีได้แก่ 
1. ผู้ประกอบการสวนเลมอน ณ บ้านสวนต้นไผ่ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวดนครปฐม 
2. ผู้ประกอบการสวนเลมอน ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวดนครปฐม 

 จากท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเครื่องมือวิจัย ท้ัง 3 เคร่ืองมือ โดยท่ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ร่วมกัน ผลคือได้ทราบถึง

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการสวนเลมอนตามวัตถุประสงค์ จึงนําผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แล้วนั้น มาเขียนเป็น

แผนธุรกิจ ทําการสังเคราะห์ SWOT Analysis และ สังเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows Matrix เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ทาง

การตลาดและพัฒนาแผนธุรกิจ ให้มีลักษณะการบริหารจัดการท่ีทํางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
6. ผลการวิจัย   
 

ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ การพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอนเกิดจากการมีส่วนร่วมสําหรับเกษตรกรสวน      
เลมอนในจังหวัดนครปฐมร่วมกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีได้พบ

ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสวนเลมอน คือ 1) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้อย 2) ขาดช่องทางการ

จัดจําหน่าย 3) ผลิตภัณฑ์จากเลมอนและตราสินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป 4) ผลผลิตมีจํานวน

จํากัดและมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน 5) สภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต และเป็น

กระบวนการที่เกิดจากผู้ประกอบการท้ัง 2 ท่าน ต้องการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาแผนธุรกิจของสวนเลมอนโดยวิธีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT 
Analysis) ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ธุรกิจการเพาะปลูกเลมอนมีคู่แข่งน้อย   
2. เลมอนมีสรรพคุณประโยชน์ท่ีสามารถนํามาแปรรูปได้   
3. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก 

1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจน้อย  
2. ขาดช่องทางการจัดจําหน่าย  
3. ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึน                        
2. ผู้ประกอบการสามารถส่งเลมอนสู่โรงงานเพ่ือแปรรูปเป็น

น้ําผลไม้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเลมอน 

1. ผลผลิตมีไม่มากพอต่อการส่งออกต่างประเทศ  
2. คุณภาพแต่ละช่วงยังดีไม่มากพอ 
 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows Matrix  

 
ดังนั้น การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโดยกลยุทธ์ Tows 

Matrix ท่ีมีลักษณะการบริหารจัดการ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการทํางานอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ กระบวนการทํางานวิจัยเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรสวนเลมอนในจังหวัด

  
จุดแข็งท่ีสําคัญ 
(STRENGTH) 

 
จุดอ่อนท่ีสําคัญ 
(WEAKNESS) 

 
 
 

โอกาสที่สําคัญ 
(OPPORTUNITIES) 

     
  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 

 

เลมอนมีความได้เปรียบในเร่ืองของมีสรรพคุณ ท่ี

หลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปได้ และในปัจจุบัน

พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึน จึงควรใช้จุดแข็งและโอกาสให้เกิดประโยชน์ 
โดยการนําเลมอนมาพัฒนาให้มีความแปลกใหม่มาก

ย่ิงข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ อีกท้ังยังเป็นการขยายการตลาดสุขภาพมาก

ขึ้น  

 

       
      กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
 

จุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย จึงต้องคอยหลีกเลี่ยง

จุดอ่อนเพ่ือเพ่ิมโอกาสความแปลกใหม่ของเลมอน

ทําให้ผู้บริโภคมีความสนใจ เนื่องจากมีผู้บริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน แต่มีจุดอ่อนคือเลมอน

ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน

ท่ัวไป และยังขาดช่องทางการจัดจําหน่าย จึงควร
บริหารจัดการเรื่องการพัฒนาเลมอนให้มีความ

คุ้มค่าและมีความแปลกใหม่ และทําการโปรโมท

ตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคให้มาก

ขึ้น 

 
 
 

 
อุปสรรคท่ีสําคัญ 

(THREATS) 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
 

มีจุดแข็งสูงแต่อุปสรรคก็สูงเช่นกัน เลมอนมีจุดแข็งใน

เรื่องมีสรรพคุณท่ีหลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปได้ 
และยังมีคู่แข่งท่ีน้อย แต่มีอุปสรรคเรื่องของคุณภาพ

ของเลมอนในบางช่วงเวลายังดีไม่มากพอ ผลผลิตท่ีมี

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ บ ริ โภคใน

ต่างประเทศ ทําให้ส่งผลต่อการจัดจําหน่ายท่ีไม่

เพียงพอ จึงต้องมีแผนการบริหารจัดการเร่ืองคุณภาพ

ของเลมอน การผลิต สร้างจุดเด่นให้สินค้าเป็นท่ีรู้จัก

ของกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึน และส่งเสริมให้เกษตรกร

ปลูกเลมอนมากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค 

 
       กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

 

ในเม่ือมีท้ังจุดอ่อนและอุปสรรค ต้องมีการวาง

แผนการบริหารจัดการ โดยการทําสื่ อ  Viral 
marketing เพ่ือสร้างความจดจําให้ผู้บริโภคอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจาก Viral marketing ใช้ต้นทุนตํ่า

ในการสร้างแต่รับรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องทําด้วย

ความระมัดระ วัง  และขอความร่วม มือจาก

หน่วยงานของภาครัฐให้เข้ามาส่งเสริมและจัด

อบรมให้กับเกษตรกร  

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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นครปฐม และมีนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นทีมงานท่ีร่วมในการทํางานวิจัยเพ่ือทําให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน

เสนอแนะแนวทาง การดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม ตลอดจนเกษตรกรสวนเลมอนสามารถนํากลยุทธ์ท่ีพัฒนาไปต่อยอดกับสวน

ของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ดีมากย่ิงข้ึน  
  เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการท่ีจะพัฒนาแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสวนเลมอน โดยทางผู้วิจัยได้

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ Tows Matrix เพ่ือให้ได้ผลออกมาว่าสารมารถพัฒนาได้อย่างไรบ้าง เราจึงเลือกกลยุทธ์เชิงรุก 
(SO Strategy) ท่ีเกิดจากกระบวนการของจุดแข็งและโอกาสมารวมกัน ซ่ึงก็คือ เลมอนมีความได้เปรียบในเรื่องของมีสรรพคุณ

ท่ีหลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปได้ และในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จึงควรใช้
จุดแข็งและโอกาสให้เกิดประโยชน์ โดยการนําเลมอนมาพัฒนาให้มีความแปลกใหม่มากย่ิงข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่ม

ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จนทําให้ทางผู้วิจัยเกิดความคิดท่ีจะพัฒนาสวนเลมอนให้ผู้ประกอบการ คือ การแปรรูปจากเลมอน

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากกการแปรรูปคือ น้ําด่ืม Lemon Honey 
   

  แผนธุรกิจของ Lemon Honey 
  1. แผนธุรกิจความเป็นผู้นําด้านต้นทุน สามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนท่ีถูกกว่าเจ้าอ่ืน เนื่องจากผู้ประกอบการมี

สวนเลมอนท่ีเป็นวัตถุดิบหลักเองอยู่แล้วและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเลมอน ทําให้ได้กําไรมากข้ึน 
  2. แผนธุรกิจสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการมีตัวผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เหมือนคนอ่ืนเป็นตัวดึงดูด เนื่องจากธุรกิจมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 
  3. แผนธุรกิจแบบเน้นการเติบโต เป็นการดําเนินการธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ เป็นต้น 
  4. แผนธุรกิจการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทาง

การตลาดแต่ละราย อย่างเป็นกันเอง  
 

  การพัฒนาแผนธุรกิจท่ีผู้วิจัยแนะนําให้กับผู้ประกอบการสวนเลมอน คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียด
ดังนี้  
  1. ชื่อแบรนด์ คือ ผู้วิจัยได้ออกแบบชื่อแบรนด์ และได้ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้ชื่อแบรนด์ขึ้นมา

ว่า Lemon Honey 
  2. รสชาติ คือ ผู้วิจัยได้คิดค้นรสชาติ และได้ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้รสชาติขึ้นมา คือ รสชาติ
น้ําผึ้งมะนาว  
  3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปผลิตภัณฑ์ และได้ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้รูป
ผลิตภัณฑ์ท่ีรูปของเป็นน้ําสีเหลืองอ่อน 
  4. ตราสินค้า คือ ผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจํา 
และได้ทําการสอบถามตกลงกบักลุ่มเกษตรกร จึงได้รูปแบบตราสินค้า ดังภาพท่ี 2 
 

 

 
 
 
 

    

 ภาพที่ 2 รูปแบบตราสินค้า 
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  5. บรรจุภัณฑ์ คอื ผู้วิจัยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจํา และได้
ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาพที่ 3 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลมอน  
  การผลิตน้ําผลไม้ Lemon honey 
  1. เลือกเก็บผลเลมอนที่มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด การเจริญเติบโตเต็มท่ี มีสีเหลืองสวย จากน้ันนําเลมอนที่เก็บได้ท่ีมี

คุณภาพมาล้างทําความสะอาด                                                                          
  2. นําเลมอนมาผ่าคร่ึงแล้วคั้น (ควรใส่ถุงมือในขณะท่ีคั้นด้วย ป้องกันไม่ให้น้ําเลมอนกัดมือ) นํานํ้าเลมอนท่ีคั้นแล้วไป

กรองผ่านกระชอน นําเมล็ดออกให้หมด 
  3. ใส่น้ําผึ้งลงไปแล้วจึงผสมให้เข้ากัน นําบรรจุลงขวด แล้วจึงนําไปใส่ฉลากสินค้า   
  ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เกษตรกร บ้านสวนต้นไผ่ และผู้ประกอบการสวนเลมอน ตําบลทัพหลวง ดังภาพท่ี 4  

 

                           
 

ภาพท่ี 4 ภาพการลงพ้ืนท่ีสวนเลมอน 
 

7. อภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอนสําหรับกลุ่มเกษตรกรสวนเลมอนในจังหวัด

นครปฐม  พบว่า ในการทําเกษตรกรรม การผลิตและการจําหน่ายเลมอน ประเด็นปัญหาท่ีพบในการทําเกษตรกรรมสวน     
เลมอน คือ 1) คุณภาพของเลมอนในบางช่วงเวลายังดีไม่มากพอ แต่ละมีช่วงคุณภาพไม่เท่ากัน 2) ผลผลิตท่ีมีไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ 3) ขาดช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และตราสินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักของกลุ่ม

ผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้แนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด 
ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวิมล แม้นจริง (2546) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 1) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

ทางการตลาดภายนอกและภายในธุรกิจ โดยทําออกมาในรูปแบบของการวิเคราะห์ SWOT 2) การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ 
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การท่ีผลิตภัณฑ์ถูกจํากัดความโดยผู้บริโภค 3) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ คือมีสินค้าท่ีตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ราคา คือขายในราคาท่ีผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม การจัดจําหน่าย คือการสร้างความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภค และการส่งเสริมการตลาด คือการจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า ในการทําเกษตรกรรมสวนเลมอน มี
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จโดยทําการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรสวนเลมอน และนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนําปัจจัยเหล่านี้

มาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินงานของสวนเลมอน  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อค้นพบที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจสวนเลมอน ผู้ประกอบการควรส่งเสริมทักษะและ

ศึกษาความรู้ในเรื่องของการทําแผนธุรกิจรวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากข้ึน พัฒนาผลผลิตเลมอนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ และสร้างจุดเด่นให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือเสริมสร้างรายได้ กําไร ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค และถ้าหาก

เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และช่วยเหลือควรดําเนินงานในรูปของวิสาหกิจชุมชมหรือสหกรณ์ 
 

9. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
 

1. การพัฒนา แปรรูปเลมอนให้มีความแปลกใหม่มากย่ิงข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ อีก
ท้ังยังเป็นการขยายการตลาดสุขภาพมากขึ้น  

2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเลมอน ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมกําไรให้แก่กลุ่ม

พัฒนาอาชีพให้ได้มีรายได้เสริมจากการทําสวนและเพาะปลูก 
3. การเพ่ิมช่องทางจัดจําหน่ายออนไลน์ให้มากข้ึน เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม 
Factors That Result in Successful Business of Beautiful Betta for Exporting  

in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  

 
วิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจปลากัดในอําเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกใน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีลูกโซ่ (Snowball Sampling)  โดยอาศัยการแนะนําจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงาม
เพ่ือการส่งออกในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 6 ฟาร์ม ได้ทําการศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทของธุรกิจปลากัดสวยงามและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล  ผลการผู้วิจัยพบว่า ปัจจัย  
ท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีปัจจัยท่ีสําคัญคือ 
7Ps ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการขาย 5) ด้านบุคคล 6) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ สามารถนํามาเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามราย
ใหม่ให้ประสบผลสําเร็จ  
 
คําสําคัญ: ปัจจัยสู่ความสําเร็จ  ธุรกิจปลากัดสวยงาม  การส่งออก 
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Abstract 
 
This research aims to 1) to study general conditions problems and potential of business entrepreneurs 

in Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province and 2) to study the factors that have resulted 
in the success of the beautiful betta business for exporting in Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon 
Pathom Province. Is a qualitative research by collecting data from in-depth interviews. Using a sample 
selection method with Snowball Sampling, by relying on advice from a group of beautiful betta fish business 
for exporting in Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province,6 farms. Have studied the theory 
and reviewed related research in order to understand the context of the beautiful betta business and 
the business environment by using the data to analyze the results. The researcher found that Factors 
that result in successful business of beautiful betta business for exporting in Nakhon Pathom Province. 
There are important factors: 7Ps as follows 1) Product 2) Price 3) Place 4) Promotion 5) People 6) Physical 
Evidence 7) Process. Can be used as a guide for those interested in doing new business beautiful betta 
fish to be successful. 

 
Keyword: success factors, the beautiful betta business, exporting 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ําประจําชาติและได้รับความนิยมระดับโลก ตลาดท้ังในและต่างประเทศมีแนวโน้มว่าจะ

เติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ทําให้เกษตรกรเลี้ยงปลากัดเพ่ือการส่งออกและมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกปลากัดสวยงามเพิ่มมากข้ึน (กฤษฎา 
บุญราช,2562)  จากสถิติการส่งออกสินค้าประมงผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2560 มีการส่งออก
ท้ังหมด 13,328 ชุดสินค้า (Shipments) ปริมาณและการส่งออกสัตว์น้ําสวยงามแยกตามประเภททางด่านตรวจสัตว์น้ํา

สุวรรณภูมิ ประเภทท่ีมีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด ได้แก่ ปลา เป็นจํานวน 7,456,850 ตัว คิดเป็นมูลค่า 54,121,373.85 บาท 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ําสวยงาม 10 อันดับแรก ได้แก่ ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจํานวน 
1,654,577 ตัว คิดเป็นมูลค่า 14,629,993.24 บาท (ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,2560)  ในปี 2561 เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมีจํานวนเพ่ิมข้ึนโดยข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง จํานวน 1,500 ราย เกษตรกรท่ีเพาะเลี้ยง

ปลากัดไทยมีการกระจายท่ัวพ้ืนท่ีของประเทศไทยจํานวน 500 ราย และมีผู้ท่ีเลี้ยงรายย่อยเลี้ยงปลากัดไทยมากกว่า 100,000 
ราย ผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการ

ส่งออกจํานวนทั้งหมด 30 ราย (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม,2562) ทําให้ธุรกิจต้องพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากการแข่งขันสูงท้ังภายในและนอกประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมพบปัญหาในด้านกําลังการผลิตไม่แน่นอนใน

บางคร้ังไม่สามารถผลิตให้ได้จํานวนตามท่ีลูกค้าต้องการ ตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันการตัดราคารวมถึงกฎระเบียบหรือ

ข้อบังคับเร่ืองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าท่ีเข้มงวด กระบวนการส่งออกท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยากด้านการขนส่งและพิธีการ

ศุลกากร 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออก โดย

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการและเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจปลากัด

สวยงามเพ่ือการส่งออกให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนสามารถสร้างรายได้ท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและสร้างความ

ย่ังยืนให้กับการประกอบธุรกิจการเลี้ยงปลากัดสวยงามต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงปลากัดเพ่ือการส่งออกในอําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกในอําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จต่อการส่งออกปลากัดสวยงามของ

ผู้ประกอบการในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาปัญหา ศักยภาพและหาแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการประสบความสําเร็จในการเล้ียงปลากัดสวยงาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพื่อการ

ส่งออก เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัย 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
จิรพัฒน์ จันทะไพร (2555) กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factor : CSF) คือ ปัจจัยท่ีสําคัญย่ิง

ท่ีต้องทําให้มีหรือให้เกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์หรือเป็นการให้หลักการ แนวทางหรือวิธีการท่ีองค์การจะ

สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2555 : 7-8) การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF Analysis) เป็นสิ่งท่ีองค์การต้อง

ให้ความสําคัญเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยกระดับผลประกอบการให้สูงข้ึน (Higher Performance) ซ่ึงประเด็นนี้จัดเป็นสิ่งท่ีใช้

วัดประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินการสําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จนั้น มี 7 ประการ ได้แก่ 1) ความมุ่งม่ัน (Drive) 
เป็นหัวใจสําคัญประการแรกที่ ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ 2) ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะท้ังทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารท่ีต้องมีอย่างครบถ้วน 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา อันจะนํามาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจอย่างมาก 4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Personal Creativity) อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด (Mental Ability) ท่ีจะก่อให้เกิดมุมมองแปลกใหม่ (New Paradigm) ท่ี
แตกต่างไปจากผู้อ่ืน 5) มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability) เป็นส่วนท่ี

สําคัญสําหรับการติดต่อสื่อสารให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความมุ่งม่ันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 6) ทักษะการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ปัญหารายวันแก่ลูกค้าและสินค้า บริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา 
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดทางเลือก ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพ่ือตัดสินใจจะเป็นทักษะท่ีช่วยให้ประสบ

ความสําเร็จทางธุรกิจ 7. การบริหารเวลา (Time Management) ความยุติธรรมเพียงประการเดียวท่ีปรากฏอยู่บนโลกนี้ เวลา
สําหรับเจ้าของธุรกิจมีคุณค่าย่ิง ทําอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์แก่ลูกค้าแก่ครอบครัวและแก่สุขภาพส่วนตัว 

 

4.2 แนวคิดเก่ียวกับ SWOT Analysis  
ผู้คิดค้น SWOT เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนําเทคนิคนี้มาแสดง

ในงานสัมมนาท่ี มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าวว่า SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานใน

ปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการใน

อนาคต  SWOT  เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมาย ดังนี้ Strengths  หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses 
หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบOpportunities หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได้ Threats  หมายถึง อุปสรรค ข้อจํากัด 
หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานขององค์การ 

 

4.3 อุตสาหกรรมปลากัด 
นายอดิศร พร้อมเทพ (2560) อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปลากัดเป็นสัตว์น้ําท่ีกรมประมง ต่อยอดพัฒนาการผลิต

และการตลาดอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามปี 2556-2560 โดยมีการสร้างเครือข่าย สนับสนุนการร่วมกลุ่มการ

ผลิต ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เปิดโอกาสเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายในตลาดท่ีสําคัญเช่น จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
ทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปลากัด ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูง สถิติการส่งออก
สินค้าประมงผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2560 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ําสวยงาม 10 
อันดับแรก ได้แก่ ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจํานวน 1,654,577 ตัว คิดเป็นมูลค่า 14,629,993.24 บาท (ด่าน
ตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,2560)  
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4.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กนกพัชร กอประเสริฐ (2560) การพัฒนาบริษัทส่งออกจําลองแบบมีส่วนร่วมสําหรับผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามใน

ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังและดําเนินการบริษัทส่งออกจําลองแบบมีส่วนร่วม สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามของ

ประเทศไทย วิธีการเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย จํานวน 15 คนประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมและ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยนี้ระบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ วิจัยเพ่ือค้นหาคําตอบร่วมกัน โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การศึกษาปรากฏการณ์โดยตรง (Phenomenology Study) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Participation Opservation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth interview) การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่าบริษัทส่งออกจําลองแบบมีส่วน

ร่วม ใช้รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ภารกิจหลักของธุรกิจคือ ขายปลากัดสวยงามออนไลน์

และออฟไลน์ โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจการประสบความสําเร็จ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) การแบ่งปันผลประโยชน์ (Share) 
2) การสร้างความม่ันใจ (Sure) 3) บริหารต้นทุนท่ีต่ํา (Saving) 4) การพูดคุยกัน (Speak) 5) ไม่มีการจัดเก็บ (Stock) 6) 
สังคมออนไลน์ (Social Online) ดังนั้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม อย่างมีระบบช่วยในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจโดยนํา

แนวคิดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล (2544) ได้ศึกษาศักยภาพการผลิตปลากัดเพ่ือการส่งออกในจังหวัดนครปฐม พบว่า 

เกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงปลากัดปีละ 17 รุ่น ระยะเวลาในการเลียงเฉลี่ยรุ่นละ 126.69 วัน ได้ผลผลิตปลากัดเพศผู้ 8,430.65 
ตัวต่อรุ่น ต้นทุนการผลิตปลากัดเฉลี่ย 23,783.87 บาทต่อรุ่น และ มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 2,181.42 บาทต่อรุ่น ลักษณะการผลิต

ปลากัดอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตปลากัดค่อนข้างสูง แต่มีปัจจัยทางด้านการจัดการ

ปลาขนาดท่ีตลาดต้องการในบางฤดูกาล และปัจจัยด้านการวางแผน และควบคุมปริมาณการผลิตปลากัดเพศผู้ท่ียังต้องการให้

กรมประมงเข้ามาช่วยเหลือ 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้จัดทําวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ตามหลักทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) , ด้านราคา (Price) , ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) , ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) , ด้านบุคคล 
(People) , ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process)  

เป้าหมายของการทําวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงาม เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจปลากัดสวยงามรายใหม่หรือผู้ท่ีสนใจจะพัฒนาฟาร์มปลากัดสวยงามให้ประสบความสําเร็จ 
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ได้ดําเนินการวิจัยโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะนํากลุ่มผู้

เลี้ยงปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีขึ้นทะเบียน GAP กับกรมประมงนครปฐมท่ีมี

ชื่อเสียงในอันดับต้น ๆ จํานวน 6 ฟาร์ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Questions) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายนั้นจะเลือกจากเว็บออนไลน์และการอ้างอิงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดสวยงามด้วยกันเองซ่ึงก่อนการสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์ท่ีนําไปถามนั้นต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงเป็น

การเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเรียบเรียงและวิเคราะห์ต่อไป 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

798 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

826 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ 
วิธีการตรวจสอบ คือ 1) การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ 2) การตรวจสอบสามเส้าด้าน

ผู้วิจัย (investigator triangulation) 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 4) การตรวจสอบสามเส้า

ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)  
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) จะถูกนํามาวิเคราะห์และประมวลผล

โดยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง ท้ังในเชิงเหตุและผลซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการ

พรรณนานําไปสู่คําตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียนรายงาน เพ่ือชี้ให้เห็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจ

ปลากัดสวยงามประสบความสําเร็จ 
 

7. ผลการวิจัย  
 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสิ่งท่ีค้นพบว่าปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงาน 
เช่น ปัญหาในการเพาะเลี้ยง กระบวนการดําเนินธุรกิจ เอกสารและพิธีการศุลกากรในการส่งออก เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานในช่วงแรกท่ียังขาดประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของเกษตรกรเอง เม่ือดําเนินการนานข้ึนก็จะ

สะสมประสบการณ์ก่อให้เกิดความชํานาญเชี่ยวชาญมีความรู้ท่ีเพ่ิมมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาลดความผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดข้ึนให้น้อยลง โดยนําประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอได้เป็นอย่างดี  

ภาพท่ี 1 การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ                   ภาพที่ 2 การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
ปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกท่ี “มัจฉาฟาร์ม”               ปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกท่ี “แชมป์ฟาร์ม” 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกประสบความสําเร็จและมีความเชี่ยวชาญในอําเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกในอําเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 11 ปัจจัย ได้แก่ 1) คุณภาพเป็นปัจจัยท่ีผู้ประกอบการธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการ

ส่งออกให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก เพราะคุณภาพแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท หากมีคุณภาพทุกล็อต จะทําให้เกิด

ความเช่ือม่ัน และส่ังสินค้าจํานวนมากขึ้น สินค้าท่ีมีคุณภาพจะถูกบอกต่อกันปากต่อปาก สินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีทุกฟาร์มต้องมีคือ 
ขนาดของปลากัดสวยงามเท่ากันทุกล็อต สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลักษณะทางกายภาพสมบูรณ์ ไม่มีตําหนิ สีสันสดใสสวยงาม 
2) มาตรฐาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยรองลงมาจากคุณภาพ ต้องมีควบคู่กับคุณภาพ มาตรฐานต้องมีขนาดเท่ากันตลอดทุกล็อต 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงจังหวัดนครปฐม ท่ีมีการตรวจสอบฟาร์มทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบมาตรฐาน

โรคในปลากัดสวยงามจากคลินิกโรคสัตว์น้ํา 3) ซ่ือสัตย์ ผู้ประกอบการธุรกิจปลากัดสวยงามต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพดีให้กับลูกค้าตามท่ีตกลงกันไว้ ซ่ือสัตย์สุจริต ใส่ใจดูแลปลาเป็นอย่างดี สั่งสินค้า

ทุกคร้ังต้องตกลงกันก่อน ถ้าไม่มีปลาตามเกรดท่ีต้องการต้องบอกความจริง ไม่ส่งของมีตําหนิไปให้ลูกค้าโดยท่ีไม่ได้รับการ

ยินยอม 4) การมีบรรจุภัณฑ์สินค้าและตราสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของฟาร์ม 5) การมีชื่อเสียงท้ังในและต่างประเทศ การ
ออกส่ือในโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร ทําให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในและต่างประเทศ ในประเทศไทยการที่มีชื่อเสียงส่งผลให้เป็นท่ี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รู้จัก และยอมรับเชื่อถือ แต่กลับกันในต่างประเทศจะให้ความสนใจผู้ประกอบการรายใหม่ อยากลอง เพราะฉะนั้นหากส่งเป็น

รอบแรกควรจะมีคุณภาพท่ีดี มาตรฐานดี น่าสนใจและทําให้ผู้ซ้ือติดใจและใช้บริการไปนาน ๆ 6) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ ผู้ประกอบการท่ีมีความเชี่ยวชาญ เม่ือมีปัญหาสามารถแก้ไขดีทุกสถานการณ์ ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญต้ังแต่

เริ่มต้นทําฟาร์มจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า การทําการตลาดเพียงอย่างเดียว จะทําให้ปลามีคุณภาพ เพราะสามารถสังเกต

ความผิดปกติของปลาได้ในเวลาอันรวดเร็ว 7) มีสัมพันธภาพ/เครือข่ายอันดี การมีลูกข่ายท่ีดี ลูกข่ายจะคัดปลาเกรดดีมาให้

ทางผู้รวบรวม ทําให้ไม่เสียเวลา และผู้บริโภคปลายทางเกิดความพึงพอใจ 8) การมีฟาร์มขนาดใหญ่ เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส่งผลให้

ลูกค้าเลือกซ้ือปลากัดท่ีฟาร์ม เพราะลูกค้าหนึ่งคนจะไม่ยอมเสียค่าขนส่งเพ่ือสั่งปลากัดเพียงชนิดเดียว หากลูกค้าได้สั่งแล้วจะ

สั่งปลาชนิดอ่ืนรวมล่งไปในกล่องสินค้าด้วย เพ่ือให้คุ้มค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป 9) ช่องทางจัดหน่ายทางออนไลน์ มีผลต่อการทําให้

ธุรกิจปลากัดสวยงามประสบความสําเร็จ เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินค้า มีรายละเอียดสินค้าชัดเจน 
รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ติดต่อได้หลากหลายช่องทาง ยอดขายเพิ่มข้ึน 10) ส่งเสริมการตลาด จะมีโปรโมชั่นแถมปลา

กัดสวยงามให้สําหรับลูกค้าประจํา สั่งครั้งละจํานวนมาก 11) มีบริการหลังการขายท่ีดี หากปลากัดสวยงามเกิดความเสียหาย 
จะมีการส่งปลากัดไปเพ่ิมชดเชยในรอบถัดไป แต่ต้องมีหลักฐานเป็นวิดีโอ  
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงปลากัดสวยงาม ในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม จะต้องเป็นปลากัดสวยงามท่ีมีคุณภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ เชื่อม่ัน มีมาตรฐานท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของฟาร์ม การมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในสังคม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีลูกข่ายท่ีดีสามารถผลิตปลากัดสวยงามให้มี

มาตรฐานตามที่กําหนด ควรมีฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีมีปลาสวยงามชนิดอ่ืน ๆ ด้วยการตลาดออนไลน์ มีโปรโมชั่นให้น่าสนใจ ติดต่อ
ได้หลากหลายช่องทาง และมีบริการหลังกายขายที่ดี มีใจรักในการทําธุรกิจปลากัดสวยงาม ก็จะทําให้ผู้ประกอบการประสบ

ความสําเร็จในการส่งออกปลากัดสวยงาม 
 
8. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินการ

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออก ในอําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เรื่องเงินทุน , อาหารของปลากัดตามธรรมชาติราคาสูง ,สภาพอากาศ , การสื่อสาร และการแข่งขันสูง

เกิดการตัดราคา ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการธุรกิจปลากัดสวยงามสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกฟาร์ม ด้วยประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญท่ีสั่งสมมานาน เพราะฉะนั้นการท่ีจะประสบความสําเร็จได้ จะต้องมีการลงมือทํา ลองผิดลองถูก และไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรค ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีทําให้ธุรกิจปลากัดสวยงามประสบผลสําเร็จจะต้องใช้หลักการ 7 P’s ดังนี้ 
1) Product สินค้าหรือบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สินค้าต้องมีคุณภาพ มาตรฐานท่ีดี เป็นสินค้าท่ีได้รับการ

รับรอง GAP จากกรมประมง มีขนาดปลากัดสวยงามที่เท่ากันทุกล็อต สีสันสวยงามตามท่ีลูกค้าต้องการ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น

ในสินค้า 2) Price ความเหมาะสมของราคา ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ไม่ตัดราคาแข่งกับฟาร์มอ่ืนจนทําให้ลดคุณค่าของ

ปลากัดสวยงามลง และทําปลากัดสวยงามให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 3) Place สถานท่ีจัดจําหน่าย หรือช่องทางในการจัดจําหน่าย 
การจัดจําหน่ายช่องทางออนไลน์มีผลทําให้มีลูกค้ารายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความสะดวกสบาย ช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย 
สามารถสั่งปลากัดสวยงามได้ตลอดเวลา 4) Promotion การส่งเสริมการขาย ท่ีจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า มีการจัด
โปรโมชั่นทุก ๆ ปีสําหรับลูกค้าประจําท่ีมียอดสั่งซ้ือจํานวนมาก วิธีการจัดโปรโมชั่นของฟาร์มจะแตกต่างกันตามความ

เหมาะสมของแต่ละฟาร์ม โปรโมชั่นท่ีจัดส่วนมากจะเป็นการแถมปลากัด เพราะเป็นสิ่งท่ีลูกค้าสั่งและต้องการอยู่แล้วและ

ฟาร์มปลากัดสวยงามได้ออกสื่อก็ทําให้เป็นท่ีสนใจ น่าจดจําและยังน่าเชื่อถือ 5) People ซ่ือสัตย์ ผู้ประกอบการธุรกิจปลากัด

สวยงามต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพดีให้กับลูกค้าตามท่ีตกลงกันไว้ 
ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลากร ผู้ประกอบการทุกฟาร์มทดลองเลี้ยงปลากัดสวยงามเสมอ ต้องพัฒนา

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

800 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

828 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ปรับปรุงสายพันธ์ุใหม่ ๆ ผู้ประกอบการควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ เพราะเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

ประกอบธุรกิจปลากัดสวยงาม หากไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถตอบลูกค้าได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้ ทุกธุรกิจมีโอกาสพบอุปสรรคเสมอ 
6) Physical Evidence สิ่งท่ีปรากฎต่อสายตาลูกค้า ผู้ประกอบการณ์มีสถานท่ีรับรองลูกค้าสําหรับลูกค้าท่ีสนใจเข้าชมฟาร์ม

ปลากัดสวยงาม กลุ่มลูกค้าทางโซนยุโรปจะไม่สนใจชื่อเสียงหรือกระแสโซเชียลมีเดีย แต่จะสนใจฟาร์มท่ีมีคุณภาพ และมักจะ
เปิดโอกาสให้ฟาร์มปลากัดรายใหม่ ๆ 7) Process กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความ

ประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า การท่ีจะทําให้ลูกค้าติดใจและกลับมาซ้ือนั้นเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ีสุด คือบริการหลังการขาย 
หากปลากัดสวยงามตาย ก็จะมีรูปแบบหลังการขายคือ การส่งปลากัดสวยงามไปเพิ่มในรอบถัดไป ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง  
 
9. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการนํามาวิเคราะห์วางแผน ก่อนท่ีจะลงทุนดําเนิน

ธุรกิจฟาร์มปลากัดสวยงาม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และนําผู้ประกอบการธุรกิจปลากัดสวยงามสู่

ความสําเร็จต่อไปในอนาคต 
ข้อเสนอแนะการนําไปปฏิบัติ  
จากข้อค้นพบท่ีได้ ควรมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ เชื่อม่ัน มีมาตรฐานท่ีดี 

มีความซ่ือสัตย์ ปัจจัยเหล่านี้จะนําธุรกิจปลากัดสวยงามไปสู่ความสําเร็จได้ 
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แนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกของจังหวัดนครปฐม 
Value-Added approach for Cut-Flower Orchid in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  
 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาของเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมและเพ่ือส่งเสริมกล้วยไม้ให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรท่ีปลูกดอกกล้วยไม้ตัดดอกใน จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 5 ราย เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย เอกสารแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการแนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกใน จังหวัดนครปฐม มี
เกษตรต้องการเพ่ิมมูลค่าให้กับดอกกล้วยไม้ตัดดอกในรูปแบบดอกกล้วยไม้ในโหลแก้ว เพ่ือสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางให้กับ
เกษตรผู้ปลูกดอกกล้วยไม้ใน จังหวัดนครปฐม 
 
คําสําคัญ: การเพ่ิมมูลค่า  กล้วยไม้  การแปรรูป 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to study the problems of farmers growing orchids in Nakhon 

Pathom province. And to increase the value of cut orchids of farmers in Nakhon Pathom Province and to 
promote orchids to be widely known This research is a qualitative research that uses the interview method 
of 5 orchid growers. Farmers who are not interested in privatization who want to know the market in The 
production of this product is 99% per cent from 100%. The research tools are interviews and data analysis 
by descriptive method. The value added by processing orchids, orchid in a glass. 
 
Keywords: value added, orchids, process 
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1. บทนํา  
 

เม่ือเทคโนโลยีได้มีการเข้ามาโครงสร้างประชากรก็มีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีขยายตัวทําให้พฤติกรรมการซ้ือของ

ผู้บริโภคแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการซ้ือกล้วยไม้ซ่ึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ซ้ือหันมาสนใจผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ท่ีมี

ความหลากหลายรูปแบบมากย่ิงขึ้น จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนท่ีสําคัญในการปลูกกล้วยไม้ ปริมาณการผลิต 16,599 ตันต่อปี            
คิดเป็นร้อยละ 0.072% โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกกล้วยไม้หลัก ประกอบด้วย อําเภอกําแพงแสน อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี 
อําเภอศาลายา ตําบลโพรงมะเด่ือ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
เป็นต้น มีมูลค่าการส่งออก 1,214,510,000 บาทต่อปี (http://www.agriman.doae.go.th/home/news/year%202015/ 
023orchid.pdf) 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการกล้วยไม้ไทยประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดสภาวะกล้วยไม้

ล้นตลาดทําให้ราคาตก รวมถึงคนกลางกดราคารับซ้ือ ต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  เกิดการชะลอตัวการซ้ือของต่างประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น จึงทําให้เกษตรกรท่ีปลูกกล้วยไม้บางรายในจังหวัดนครปฐมมีรายได้

น้อยลงและมีความคิดท่ีจะเลิกกิจการการปลูกกล้วยไม้  
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม โดยทําการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับกล้วยไม้ท่ีมีอยู่ให้มีความหลากหลายรูปแบบเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนเป็นการสร้าง

อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน เพ่ือทําให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนําไป

เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาของเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม 
2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจัยปฏิบัติการผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ โดยคํานึกถึงผู้ให้ข้อมูล ท่ีสามารถตอบ

วัตถุประสงค์ และคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ได้ และเป็นผู้ท่ีให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ดีและเป็นจริงท่ีสุด โดยมีประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกดอกกล้วยไม้ในพ้ืนท่ี ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จาก

ผู้ประกอบการปลูกดอกกล้วยไม้ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมการเกษตร  จังหวัดนครปฐม ท้ังหมดจํานวน 82 ฟาร์ม   
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยจึงเลือก ฟาร์มดอกกล้วยไม้ จํานวน 5 ฟาร์ม ท่ีขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการจาก สํานักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม โดยเป็นการเลือกจาก ฟาร์มกล้วยไม้ท่ีได้รับมาตรฐานฟาร์มกล้วยไม้ท่ีดี 
(GAP) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกท่ีไม่ได้รับมาตรฐาน และฟาร์มท่ีถกูจัดเป็นฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก  ในการทํา

วิจัย “แนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ใน จังหวัดนครปฐม” ในคร้ังนี้มีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม – วันท่ี 30 
เมษายน พ.ศ. 2562 
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ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ผู้วิจัยเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ ฟาร์มดอกกล้วยไม้ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาฟาร์มกล้วยไม้ เพ่ือนํากล้วยไม้มาแปรรูปเป็นผงชากล้วยไม้ พ้ืนท่ีบริเวณ ฟาร์มดอก

กล้วยไม้ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเคร่ืองมือในการวิจัย   
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสารเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็น งานวิจัย 

แนวคิด และบทความต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การเก็บข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร  ผู้ปลูกดอก

กล้วยไม้ในพ้ืนท่ี ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ฟาร์ม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับเกษตรกรผู้ปลูกดอก

กล้วยไม้ตัดดอกในพ้ืนท่ี ตําบลโพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม โดยระหว่างการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงและจดบันทึก เพ่ือ

นําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ ซ่ึงทําการสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562    
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยนําข้อมูลท่ีได้จาก

การบันทึกเสียง และถอดข้อความ เรียบเรียงใหม่ โดยท่ีเนื้อหาของข้อมูลยังคงความหมายเดิม นําข้อมูลท่ีได้มาจากการถอด

ข้อความจากเสียงบันทึก นํามาจัดเรียงข้อมูลให้เป็นวิชาการ แบ่งให้เป็นหมวดหมู่ตามความหมายที่ใกล้เคียงกัน นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และ ทฤษฎีแผนภูมิก้างปลา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพ่ือกําหนด กล
ยุทธ์โดยเทคนิค TOWS matrix  

2. การแสดงข้อมูล เป็นการนําเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา บรรยาย 
3. การหาข้อสรุปโดยการตีความ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้ตรงประเด็นกับงานวิจัย โดยการบรรยายถึง

ข้อมูลแล้วนํามาตีความ ทบทวนข้อมูล และสร้างข้อสรุปของข้อมูลท่ีเป็นของเราเอง โดยมีข้อมูลจากงานวิจัย บทความ เอกสาร
อื่น ๆ มาสนับสนุนความชัดเจนของข้อมูล 

  
4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ระพี (2545) ได้ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กล้วยไม้เพ่ือกระจายการค้าและการใช้ประโยชน์ พ้ืนฐานสําคัญของการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม น่าจะได้แก่ความคิดในการนําสิ่งซ่ึงมีอยู่แล้ว มาใช้ประโยชน์ โดยปรับสภาพให้เปลี่ยนเป็นสิ่งจูงใจการใช้

ประโยชน์จากกล้วยไม้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ (2555) ได้ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กลุ่ม

แม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัด เพชรบุรี พบว่า ประสบปัญหา

เกี่ยวกับผลผลิต สับปะรดท่ีเหลือจากการส่งขายเป็นสับปะรดท่ีสุกไม่ได้ท่ีสุกเกินไปหรือเน่าเสียบางส่วน และสับปะรดท่ีไม่ได้

ขนาด ซ่ึงจําหน่ายไม่ได้ ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด และต้องการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ทําให้กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน
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ห้วยทรายใต้มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากสับปะรดท่ีบกพร่องและเหลือจากการส่งขายทําให้มีผลิตภัณฑ์อาหารประจํากลุ่มท่ี

หลากหลายมากย่ิงข้ึน ทําให้มีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น  
ปิยาภรณ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษไม้เหลือใช้ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาปัจจัย

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง การตลาดในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
ณัฐภัณฑ์, นิภาพร และพิทักษ์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกตใช้นวัตกรรม 

และศึกษาช่องทางการจัดจําหน่ายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพรสุมาลี จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยคร้ังนี้เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
สมเกียรติ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษามูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 

ศึกษาองค์ประกอบของมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย 2) ศึกษาอิทธิพลของมูลค่าเพ่ิม

ของผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคมที่มีต่อประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพกิจการเพื่อสังคมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ตัวแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลกิจการเพื่อสังคมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
5. ผลการวิจัย 
 

  ผลการวิจัยแนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอก จากการสัมภาษณ์ผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์เป็น SWOT 
Analysis และการวิเคราะห์ TOWS Matrix  พบว่า 
  การวิเคราะห์เป็น SWOT Analysis 
  S จุดแข็ง 
     1. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง      
     2. การใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพราะใช้วัตถุดิบท่ีผลิตข้ึนเองภายในกลุ่มเกษตรกร 
     3. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาต้นทุนการผลิต   
  W จุดอ่อน  
    1. ผู้ประกอบการยังหาตลาดในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดไม่ได้ 
      2. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักมากนัก  
  O โอกาส 
      1. ผู้บริโภคบางรายชอบของประดับตกแต่งบ้าน และชอบซ้ือไปเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ จึงเป็นช่องทางท่ีจะทํา

ให้สามารถผลิตกล้วยไม้ในโหลแก้วเพ่ือจําหน่ายได้   
      2. ความแปลกใหม่ของสินค้า ทําให้ผู้บริโภคมีความสนใจ 
  T อุปสรรค  
     1. จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนมีการ เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูงข้ึน   
  2. คู่แข่งทางการค้ามีจํานวนมาก 
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  การวิเคราะห์ TOWS Matrix   
  SO จุดแข็ง-โอกาส   
  ผลิตภัณฑ์มีความได้เปรียบเร่ืองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตัวผลิตภัณฑ์มีความแปลก

ใหม่ จึงควรใช้จุดแข็งและโอกาสให้เกิดประโยชน์ โดยการทําให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็น

ท่ีน่าให้ความสนใจแก่ผู้บริโภค และคุณภาพเหมาะสมกับราคา  
  WO จุดอ่อน-โอกาส  
       จุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย จึงต้องคอยหลีกเลี่ยงจุดอ่อนเพ่ือเพ่ิมโอกาสความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ทําให้

ผู้บริโภคมีความสนใจเนื่องจากผู้บริโภคบางกลุ่มชอบตกแต่งไม้ประดับในโหลแก้ว แต่มีจุดอ่อนคือผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของ

คนหมู่มาก และยังหาตลาดในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงควรบริหารจัดการเรื่องการตลาดในการ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทํา

การโปรโมท ตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก 
  ST จุดแข็ง-อุปสรรค 
       มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง ผลิตภัณฑ์มีจุดแข็งเร่ืองความ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การใช้วัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพ ราคามีความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ แต่มีอุปสรรคเร่ืองคู่แข่งทางการค้ามีจํานวนมากและ สภาวะเศรษฐกิจมีความผัน

ผวนเปลี่ยนแปลง ทําให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต จึงอาจจะต้องมีแผนการเพิ่มมูลค่า การผลิต และสร้างจุดเด่นให้สินค้าเป็นท่ีน่า

จดจําและเหนือกว่า คู่แข่ง 
  WT จุดอ่อน-อุปสรรค   
        หาแหล่งตลาดท่ีสนับสนุนในการเพ่ิมมูลค่าในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและเป็นท่ีน่าดึงดูดของผู้บริโภค 
 

  ปัญหาของเกษตรกร 
  ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกคือ ไม่มีตลาดท่ีรองรับในการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ในโหลแก้ว 
  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เอเวอร์กรีนฟาร์ม                    ภาพที่ 2 สัมภาษณ์เกษตรกร 
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กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ในโหลแก้ว  
 
 
        
 
                                    
           
 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมอุปกรณ์                    ภาพที่ 4 ขั้นตอนท่ี 2 นําดอกล้วยไม้จุ่มซิลิกาทรายและเจล 
     

      
 

       ภาพท่ี 5 ขั้นตอนท่ี 3                                                   ภาพที่ 6 ขั้นตอนท่ี 4 
     นําดอกกล้วยไม้ท่ีจุ่มซิลิกา                                           เม่ืออบดอกกล้วยไม้ครบ 2 นาที 
   เข้าอบไมโครเวฟด้วยความร้อน                                        นําออกมาเตรียมจัดใส่โหลแก้ว 
       สูงสุดประมาณ 2 นาที 
 

                 

          ภาพท่ี 7 ขั้นตอนท่ี 5                                                  ภาพที่ 8 ขั้นตอนท่ี 6 
     นําดอกกล้วยไม้จัดใส่โหลแก้ว                                         เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
             ตกแต่งตามความชอบ 
 
6. สรุปผล และการอภิปรายวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดในการแปรรูปมา

ทําการวิเคราะห์ซ่ึงมุ่งเน้นเพ่ือการเพิ่มมูลค่ากล้วยไม่ให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นการยกระดับดอกกล้วยไม้ เพ่ือเสริมสร้างรายได้

ให้กับเกษตรกร ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรสนใจท่ีจะทําการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับดอกกล้วยไม้ แต่เกษตรกรบาง
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รายไม่สนใจท่ีจะเพ่ิมมูลค่าให้กับกล้วยไม้ เนื่องจากงานในสวนของเขานั้น มีมากอยู่แล้ว และต้นทุนในการปลูกกล้วยไม้แต่ละ

คร้ังก็มีค่าใช้จ่ายสูง และเกษตรกรยังกังวลว่าถ้าทําการแปรรูปไปแล้ว จะมีตลาดรองรับหรือไม่ วิจัยนี้สามารถนําไปปรับใช้กับ

วิจัยท่ีคิดจะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเดิมให้มีมูลค่า 
 
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

1. จากการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีการจําหน่ายต้นพันธ์ุดอกกล้วยไม้ตัดดอก ดังน้ันควรจะมีแนวทางการ

เพ่ิมมูลค่าอย่างอ่ืนเพ่ิมอีก เช่น แนวทางการเพ่ิมมูลค่าดอกกล้วยไม้ตัดดอกโดยการนํากล้วยไม้ตัดดอกท่ีไม่ได้เกรดหรือมาตรฐาน 
นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกกล้วยไม้ ยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกร  

2. จากการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า การจัดจําหน่ายกล้วยไม้ในโหลแก้วมีจํานวนน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นการวางจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าใหญ่ ๆ เช่น King Power ดังน้ันควรมีการจัดทําและจัดจําหน่ายกล้วยไม้ในโหลแก้วเพ่ือ

จําหน่ายให้กับลูกค้าหลักของเกษตรกรฟาร์มนั้น ๆท่ีสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเป็นของฝาก หรือของชํารวยและ

เครื่องประดับ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกดอกกล้วยไม้ตัดดอกอีกด้วย 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรคส์าํหรับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก  
ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

Development a Creative Business Plan for Dendrobium Orchid Cut Flowers     
in Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ  

  
การวิจัยการจัดทําแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจ

กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 2) เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก และ 3) เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 

แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์นี้ได้จัดทําข้ึนสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกโดยเฉพาะ เทคนิคและวิธีการ
ในการจัดทําแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ การศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร   
ผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก โดยใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีมีการเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน พบว่า เกษตรกรไม่มีปัญหาในด้านการเพาะปลูกหรือการผลิตกล้วยไม้หวายตัดดอก 
แต่อยากเพ่ิมรายได้จากช่องทางอื่นท่ีมากกว่าการตัดดอกขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง เพราะเกษตรกรสามารถผลิตกล้วยไม้
หวายตัดดอกได้จํานวนมาก แต่ช่องทางการจําหน่ายหรือการทําให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจมีน้อย และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
พบว่า ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจการปลูกกล้วยไม้ตัดดอกค่อนข้างสูงและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้
ทางธุรกิจก็ต้องพร้อมรับมือและเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจที่เกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการแข่งขัน ปัจจัยด้านสังคม และ
พฤติกรรมผู้บริโภค  

 
คําสําคัญ: แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 
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Abstract 
 
 Creating this creative business plan the objective is 1 ) to study the marketing strategies of the 
Dendrobium cut flowers business 2 ) to develop a creative business plan for cut flowers of Dendrobium 
orchids and 3) to increase income for agricultural growers of Dendrobium cut flowers. 

This creative business plan has been created specifically for Dendrobium growers. Techniques 
and methods for creating a creative business plan are the study of related concepts and theories and 
in-depth interviews with cut flowers of Dendrobium orchids. By using an interview form that prepares 
questions in advance  

The results of internal factor analysis showed that Farmers don’t have any crop problems in 
planting or producing orchid cut flowers but want to increase revenue from other channels rather than 
cutting wholesale flowers to middlemen because farmers can produce a large amount of cut flowers 
but sales channels or revenue generation per business are minimal and the analysis of external factors 
found that at present, the competition in orchid growing business is quite high and consumer behavior 
has changed over time. Causing the business to be ready to cope and change to keep up with the times 
and behavior of consumers more. Business risk factors arising from internal and external factors include 
Production process factors, Economic factors, Competitive factors, Social factors and consumer behavior.  
 
Keywords: creative business plan, cut flowers of dendrobium orchids 
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1. บทนํา  
 

ตลาดกล้วยไม้โลกมีมูลค่าประมาณ 400 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตร้อน โดยมีตลาดรับซ้ือกว่า 69 
ประเทศ ผู้ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และ อิตาลี คิดเป็นร้อยละ 64.38ของการส่งออกรวม ซ่ึง
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับ 1 ของโลก ในขณะท่ีเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ส่งออกต้นกล้วยไม้ อันดับ 1 ของโลก 
กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งในสินค้าท่ีเป็นสัญลักษณ์ของไทย พันธ์ุท่ีส่งออกหลัก ได้แก่ สกุลหวาย อะแรนด้า อะแรคนิส ออนซิเดียม 
และแวนด้า กล้วยไม้เป็นพืชสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่อง มี
ศักยภาพในการส่งออก ท้ังกล้วยไม้ตัดดอกและไม้กระถาง โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้เชิงธุรกิจ 
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และนนทบุรี ท้ังนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อยู่จํานวนประมาณ 
3,000 ราย มีผู้ส่งออกกล้วยไม้ จํานวนประมาณ 115 ราย เนื้อท่ีเพราะปลูกและผลผลิตกล้วยไม้ระหว่างปี 2554-2558 มี
แนวโน้ม เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยมีพ้ืนท่ีปลูก 2,1426 ไร่ ในปี 2554 เพ่ิมเป็น 22,167 ไร่ ในปี 2558 มีช่วงผลผลิตสูง 2 ช่วง 
คือ เดือน ก.พ. - มี.ค. และ เดือน ส.ค. - ก.ย. โดยจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกกล้วยไม้เป็นอันดับหนึ่งของ

ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2557 อําเภอท่ีมีการเพาะปลูก มากท่ีสุดคือ อําเภอบางเลน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 2,811 ไร่ 
รองลงมาคือ อําเภอสามพราน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 2,320 ไร่ อําเภอนครชัยศรี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 1,502 ไร่ และ 
อําเภอท่ีมีการเพาะปลูกน้อยท่ีสุด คือ อําเภอดอนตูม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 337 ไร่ จากมูลค่าผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม 
พบว่า ปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าสูงถึง 1,214,510,000 บาท โดยอําเภอท่ีมีมูลค่าผลผลิตสูงท่ีสุดได้แก่ อําเภอสามพราน มีมูลค่า 
ผลผลิตกล้วยไม้ 264,720,000 บาท รองลงมา คือ อําเภอนครชัยศรีมีมูลค่าผลผลิตกล้วยไม้ 188,330,000 บาท อําเภอบางเลน 
99,990,000 บาท อําเภอดอนตูม 79,060,000 บาท และ อําเภอกําแพงแสน 6,610,000 บาท (กรมวิชาการเกษตร, 2562) 

เนื่องด้วยสภาพอากาศท่ีแปรปรวนมาก ท้ังเกิดภัยแล้งและน้ําท่วม ส่งผลกระทบโดยตรงกับผลผลิตและคุณภาพของ

กล้วยไม้ ช่วงฤดูแล้งยาวนาน ส่งผลโดยตรงในการเกิดสถานการณ์น้ําทะเลหนุน เข้าสู่แม่น้ําท่าจีน มีผลกระทบทําให้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนรุนแรงมาก นอกจากนี้ยังขาดแคลนแรงงาน

ดูแลสวนกล้วยไม้ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกล้วยไม้สูง คุณภาพไม่สมํ่าเสมอ ขาดงานวิจัยท่ีจะ

ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกเพ่ือการส่งออก และมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีไม่เหมาะสม และท่ีสําคัญเลยคือ ขาด
ข้อมูลปริมาณและโทนสีดอกกล้วยไม้ท่ีใช้ในแต่ละประเทศ ทําให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
จึงเกิด เหตุการณ์สินค้าเกินความต้องการของตลาด 

 ดังนั้นจากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจัดทําวิจัยนี้ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลเร่ืองการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ี

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนท้ังด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือต้องการ

ยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนา

นวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 
ให้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยในคร้ังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 
2. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก  
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ในเขต อ.
กําแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 

 3.1 ขอบเขตด้านประชากร               
 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 195 ครัวเรือน ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

การเพราะปลูก 149 ไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2562) 
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนท่ีได้ ครบตามจํานวน 195 ครัวเรือนได้ ผู้วิจัยจึงเลือกลงพ้ืนท่ีเกษตรกร

ท่ีมีการให้ความร่วมมือ ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพราะเกษตรกรจะสามารถตอบข้อคําถามของผู้วิจัยได้ครบและ

ดีท่ีสุด เพียงพอต่อการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 

3.2 ขอบเขตการวิจัย         
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนธุรกจิเชงิสร้างสรรค์สําหรบักล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ในเขต อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม  
   

     3.3 ขอบเขตเนื้อหา  
จะทําการทําการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ในเขต อ.กําแพงแสน เพ่ือพัฒนาแผน

ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก  
 

    3.4 ขอบเขตพ้ืนท่ี          
 ฟาร์มกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ในเขต อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
 

    3.5 ขอบเขตระยะเวลา                
  การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาจะทําการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 
4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด  marketing mix  คือ องค์ประกอบท่ีนํามาใช้ในการดําเนินงานทางการตลาดเรียกว่า 

4’ps ประกอบด้วย 
1. ผลิตภัณฑ์ product  หมายถึง ตัวสินค้าหรือบริการท่ีธุรกิจและผลิตข้ึนหรือจัดหามาเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาดเป้าหมาย เป็นปัจจัยแรกท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานทางการตลาด เพราะการผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้

ตรงความต้องการของเป้าหมาย จะทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับแก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้และตลาดเป้าหมาย    
 2. ราคา Price หมายถึง ข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจผลิตหรือจัดมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ มูลค่าของ

สินค้าหรือบริการจะต้องมีความสอดคล้องกับอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับเป็นสําคัญ การท่ีธุรกิจจะกําหนด

ราคาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับใดข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับลักษณะของตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาจากอํานาจซ้ือ พฤติกรรม

รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีต้องดําเนินการ  
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3. การกําหนดช่องทางการจัดจําหน่าย Place หมายถึงกิจกรรมในการทําให้สินค้าหรือบริการเกิดการเคลื่อนย้าย

จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ต้องถูกต้องและเหมาะสม ดังกล่าว รายการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ต้องกระทําอย่างรวดเร็วทันเวลาท่ีผู้บริโภคต้องการในสถานท่ีท่ีเหมาะสมมิฉะนั้นจะทําให้ผลิตภัณฑ์หมดคุณค่า 

4. การส่งเสริมการขาย Promotion แปลงกิจกรรมทางการตลาดท่ีนําสิ่งจูงใจต่าง ๆมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้น

ความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้เกิดการซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างรวดเร็วข้ึน 
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พัชราภรณ์ สีโหมดสุข (2558) การศึกษาธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง เพราะสามารถนําผล

การศึกษาไปใช้ประกอบเป็นแนวทางการดําเนินกิจการกล้วยไม้หรือวางแผนท่ีจะผลิตเพ่ือส่งออก ให้เหมาะสมและมีคุณภาพได้

ตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากไม่ทราบจํานวนของความต้องการโดยประมาณ ในด้านการส่งออกจะทําให้ทราบว่ามี

ปัจจัยด้านใดท่ีส่งผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพ่ือรักษาตลาด

ส่งออกท่ีสําคัญ 
 ชูเกียรติ พิทักษ์รักธรรม (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อการใช้กล

ยุทธ์ทางการตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์และศึกษาระดับการให้ความสําคัญของปัจจัยกลยุทธ์ิทางการตลาด รวมท้ังการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยโดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาแผนธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์สําหรับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ในเขต อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โดยเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย การศึกษา

ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation Observation) การระดมสมอง 
Brainstorming) และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth Interview) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้อ มูลแบบสาม เส้ า 
(Triangulation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เกษตรกรผู้ปลูก

กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 195 ครัวเรือน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเพราะปลูก 149 ไร่ 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2562) วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนท่ีได้ครบตามจํานวน 195 ครัวเรือนได้ 
ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพ่ือนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ิทางการตลาด 

ทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis  

การพัฒนาแผนธุรกิจ 
เชิงสร้างสรรค์สําหรับ

ผู้ประกอบการที่ปลูก

กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม

ปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นต้น มาทําการวิเคราะห์โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยนําข้อมูลท่ีได้จาก

การจดบันทึกข้อมูลโดยเขียนแบบเรียงความระบุวันท่ี เวลา สถานท่ี กลุ่มคน การบันทึกเสียง และนํามาถอดข้อความเรียบเรียง

ข้อมูลใหม่ โดยยังคงความหมายเดิม และถ่ายภาพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการนํามาวิเคราะห์อย่างละเอียด นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และอุปสรรค (SWOT Analysis) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
เพ่ือกําหนดกลยุทธ์โดยเทคนิค SWOT matrix  

2. การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมา

จากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์
จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเม่ือเหตุนี้เกิดข้ึน ได้นําไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบ้าง 

3. การแสดงข้อมูล เป็นการนําเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา บรรยาย 
4. การหาข้อสรุปโดยการตีความ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยบรรยายถึงข้อมูล แล้วนํามาตีความ และ

สร้างข้อสรุปของข้อมูลเป็นของเราเอง โดยมีข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุน  
 

7. ผลการวิจัย 
 

 สามารถวิเคราะห์เป็น SWOT Analysis ได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง (S) 

1. ผู้ประกอบการเน้นท่ีการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
2. ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับท้องตลาดและราคาต้นทุนการผลิต 
3. ผู้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตสินค้าใกล้แหล่งชุมชน ทําให้สะดวกต่อการกระจายสินค้า 
4. ผู้ประกอบการมีฟาร์มกล้วยไม้เป็นของตนเอง ทําให้สามารถ ควบคุม ดูแล บริหารจัดการธุรกิจได้ครบถ้วน 

 จุดอ่อน (W) 
1. ผู้ประกอบการไม่มีช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางอ่ืนนอกจากพ่อค้าคนกลาง 
2. ผู้ประกอบการยังขาดการส่งเสริมการตลาด 
3. การผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
4. สินค้ายังไม่มีความหลากหลายมากพอกับความต้องการของตลาด 

 โอกาส (O) 
1. ผู้ประกอบการสามารถมองหาช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีนอกเหนือจากพ่อค้าคนกลาง 
2. ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
3. เพ่ิมช่องทางการตลาด โดยการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

 อุปสรรค (T) 
1. สินค้ามีคู่แข่งในตลาดหลายราย  
2. ผลิตภัณฑ์เกิดการแชร์ตลาด 
3. จากสภาวะเหตุการณ์การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคา

ไม่คงท่ี 
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4. สภาพอากาศท่ีมีผลต่อการผลิต 
 

การวิเคราะห์ SWOT Matrix  
 จุดแข็ง-โอกาส (SO) 
 - ผู้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตสินค้าใกล้แหล่งชุมชน ทําให้สามารถกระจายสินค้าได้ง่าย สินค้ามีคุณภาพ และ
ราคาของสินค้าเหมาะสมกับตลาดและต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกเป็นของตนเอง ทําให้สามารถ

ควบคุม ดูแล บริหารจัดการธุรกิจของตนได้อย่างครบถ้วน ถ้าธุรกิจเกิดปัญหา ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขและจัดการได้ทันที 
และจากจุดแข็งของธุรกิจ ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของตนเอง โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
ทําให้ธุรกิจเติบโตข้ึนได้ 
 จุดอ่อน-โอกาส (WO) 
 - จากจุดอ่อนท่ีผู้ประกอบการไม่มีช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางอ่ืนนอกจากพ่อค้าคนกลางและยังขาดการส่งเสริม

การตลาด ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมโอกาสให้ธุรกิจของตนเอง โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้น

ได้ โดยพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
 จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 
 - ถึงธุรกิจจะมีจุดแข็ง คือ ผู้ประกอบการมีสถานท่ีในการผลิตสินค้าใกล้แหล่งชุมชน ราคาของสินค้าเหมาะสมกับ

ตลาดและต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกเป็นของตนเอง แต่ก็มีอุปสรรคจากการมีคู่แข่งในตลาดหลาย

รายและจากสภาวะเหตุการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ ทําให้ผุ้ประกอบการต้องพร้อมรับมือและแก้ไขกับอุปสรรคท่ีต้องเจออยู่

ตลอดเวลา 
 จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
 - เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาท่ีไม่คงท่ีแล้วสิ่งนี้ก็

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ถ้าเศรษฐกิจตกต่ําอาจทําให้ผู้บริโภคไม่มีความต้องการซ้ือ ส่งผล
ต่อผู้ผลิตท่ีขาดเงินทุนในการผลิตสินค้าส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ 
 และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ท่ีผู้วิจัยได้แนะนํากับผู้ประกอบการ คือ กลยุทธ์ทางการตลาด 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
การปฏิบัติการทางการตลาด (implementation) เป็นข้ันตอนการดําเนินงานทางการตลาด ซ่ึงเป็นการปฏิบัติ

เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดด้านต่าง ๆดังนี้ 
1. กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (product strategies) เป็นการปฏิบัติทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย โดยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  
2. กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา (price Strategies) เป็นการปฏิบัติทางการตลาดท่ีเกี่ยวกับการกําหนดข้อมูลให้กับ

ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการซ้ือสินค้าหรือบริการทางตลาด เป้าหมาย 
กิจการเกิดกําไร  สามารถแข่งขันได้ 

3. กลยุทธ์เก่ียวกับการจัดจําหน่าย (Distribution Strategies) การปฏิบัติการทางการตลาดในด้านนี้เป็นกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ การขนส่ง การเก็บรักษาการกําหนดลักษณะคนกลางท่ีต้องการ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายในตลาดต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงและเกิดประสิทธิภาพ 

4. กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Strategies) เป็นการปฏิบัติงานด้านการตลาดเกี่ยวกับ

การใช้เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะของตลาดผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย คู่แข่ง 
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เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สามารถกระจายสู่ตลาดเป้าหมายอย่างเหมาะสม สามารถกระตุ้น แนวโน้ม ชักจูง ให้ผู้ใช้

เกิดพฤติกรรมการตอบสนองตามเป้าหมายของธุรกิจ 
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก ดังภาพท่ี 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3  

 

       
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ภาพการลงพ้ืนท่ี                   ภาพท่ี 2 ภาพการลงพ้ืนท่ี                     ภาพที่ 3 ภาพการลงพ้ืนท่ี                             
 

แนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก พบว่า 
 1. ชื่อแบรนด์ คือผู้วิจัยได้ออกแบบชื่อแบรนด์และได้ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้ชื่อแบรนด์ว่า 
“KPS Dendrobium orchid” 
 2. ตราสินค้า คือผู้วิจัยได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจําและ

ได้ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้รูปแบบตราสินค้า ดังภาพท่ี 4 
 
                                 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบตราสินค้า 
 

  3. บรรจุภัณฑ์ คือผู้วิจัยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าจดจํา และได้
ทําการสอบถามตกลงกับกลุ่มเกษตรกรจึงได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
        
         ภาพท่ี 5 รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบท่ี 1                  ภาพที่ 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบท่ี 2                     
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  4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ การนําเอาต้นกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกมาใส่ในแพ็คเกจจิ้งท่ีผู้วิจัยออกแบบ เพ่ือเป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาและวิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 
ผู้วิจัยได้มีการคิดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก คือ การจัดทําเพจออนไลน์ขึ้น 
ซ่ึงผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เช่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ิทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ SWOT 
Analysis และนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ โดยท่ีผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย 
ช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากการแค่ได้รับรายได้จากพ่อค้าคนกลางแค่ทางเดียว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
 
9. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

 1. ผู้ประกอบการควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของข้อมูลปริมาณและโทนสีของดอกกล้วยไม้ท่ีนิยมใช้ในตลาด

ต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทําให้เพ่ิมโอกาสส่งออกไปขายตลาด

ต่างประเทศได้ 
 2. เกษตรกรควรจับกลุ่มหรือรวมตัวกัน และหาบุคคลกรท่ีมีความรู้ ความชํานาญด้านการตลาด และการพัฒนาสายพันธุ์ 
เพ่ือสามารถพัฒนากล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ๆออกสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไป  
  
10. เอกสารอ้างอิง  
 

แมนสรวง แซ่ซ้ิม. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.  

อุไรวรรณ โสภา. (2553). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างเว็บเพจโครงงาน 
ชูเกียรติ พิทักษ์รักธรรม. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ของผู้ประกอบการไทย กรณีศึกษาตลาดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต.  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบการตลาด สืบค้นเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562, จาก 

https://sites.google.com/site/hlakkartlad02/neuxha/4 
พฤติกรรมผู้บริโภค สืบค้นเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://sites.google.com/site/hlakkartlad02/home 
กล้วยไม้สกุลหวาย สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://supaporn1346.wordpress.com 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 817



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 845 

พิมพ์ภัทรา สิทธนนทิ์ธนา. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทย สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562, 
จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2321 

Effect of light regime on growth and flowering of phalaenopsis orchid สืบค้นเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2562, จาก 
https://www.researchgate.net/publication/284357018 

The Effect of Temperature on Leaf and Flower Development and Flower Longevity of Zygopetalum 
Redvale 'Fire Kiss' Orchid สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562, จาd 
https://www.researchgate.net/publication/237299470 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 

Factors Affecting Organization Engagement Case Study of  
Charoen Pokphand Foods PCL. (Pig Business) 

 

สมบูรณ์ สาระพัด1  และปรญิญา กันธะวงศ์1* 
 

1สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*parinya.kant@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร    

2) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของของบุคลากร และ 3) เพ่ือวิเคราะห์
อิทธิพลของปัจจัยด้านการบริหารองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของของบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรใน 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ยกเว้น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีไม่มี
อิทธิพลให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (ด้านความอิสระ 
และด้านความท้าทาย) มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ 3) ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ (ด้านการบริหารค่าตอบแทน 
และด้านบรรยากาศในองค์การ) มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ  

 
คําสําคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ  ลักษณะงาน  การบริหารองค์การ 
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Abstract 
 

This research are: 1) to comparing the organization engagement of the CPF officers, 2) to study 
the organization management factors influencing organization engagement of the CPF officers, and 3) to 
study the Job characteristics factors influencing organization engagement of the CPF officers. The samples 
consisted of 400 officers. The instruments used in the questionnaire data were analyzed using Percentage, 
Frequency, Mean, Standard Deviation: S.D., t-test, One Way ANOVA and Enter Multiple Regression Analysis. 
The results of the study are as follows: 1) It was found that the differences of personal factors, including 
education and income gave some differences on organization engagement while gender age marital status 
and work experience did not affect organization engagement, at the 0.05 level, 2) The job characteristics 
factors (autonomy and challenge) significantly influenced on organization engagement, 3) The organization 
management factors (Compensation management and Organization environment) significantly influenced 
on organization engagement. 

 
Keywords: organization engagement, job characteristics, organization management  
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1. บทนํา  
 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเทคโนโลยี ได้เกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การในปัจจุบันนั้นต้องมีการปรับตัว เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน องค์การ
ท่ีจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้นั้น จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีคุณค่าท่ีสุด 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสําเร็จอย่างย่ังยืน 

การที่องค์การจะได้บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเข้ามาทํางานได้นั้น จําเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์และเวลาเป็นจํานวนมาก 
นับต้ังแต่ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ัง ฝึกอบรม และพัฒนาให้เกิดความรู้ความสามารถจนเกิดความชํานาญ หาก

องค์การต้องสูญเสียบุคลากรไป ก็ย่อมเท่ากับสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไป รวมถึงสูงเสียเวลาและผลประโยชน์ในการในการสรร

หาบุคลากรใหม่อีกครั้งหนึ่ง (กรกฎ พลพานิช, 2540: 30) ดงันั้น สิ่งท่ีองค์การต้องคํานึงถึงเสมอนั่นก็คือ ทําอย่างไรจึงจะรักษา

บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ไว้กับองค์การให้ยาวนานท่ีสุด (ศราวุธ  โภชนะสมบัติ, 2559: 1) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าหาก

องค์การสามารถทําให้บุคลากรมีความผูกพันองค์การได้มากเท่าไร ก็จะทําให้บุคลากรปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การ

ตลอดไป โดยจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ 
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์การในท่ีสุด (อรอุสา  เกษรสังข์, 2550: 2) 

ซีพีเอฟ จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2521 ในนาม "บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด" 
ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ล้านบาท โดยเริ่มด้วยธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลี้ยงสัตว์บกในประเทศไทย ต่อมาได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ หลักทรัพย์ว่า "CPF" และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดในเดือน

มกราคม 2537 ต่อมาในปี 2542 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)" พร้อมประกาศ

วิสัยทัศน์ความต้องการเป็น "ครัวของโลก" (Kitchen of the World) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เพ่ีอ

ผลิตสินค้าเนื้อสัตว์และสินค้าอาหารคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคท่ัวโลก  
ข้อมูลสถิติการลาออกของพนักงานในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของบุคลากร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) นั้น พบว่า มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จํานวนพนักงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ี

เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ไม่สามาถปฏิบัติงานได้เต็มท่ี ประกอบกับการทํางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตัวพนักงานเกิดแรงกดดัน 
ความเครียด และความอ่อนล้าจากการทํางาน 

จากสถานการณ์ข้างต้นท่ีกล่าวมา ผู้ทําวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง “ปัจจัยท่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: 
กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร” โดยผู้ทําวิจัยหวังว่าผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็น

ข้อมูลนําเสนอให้ผู้บริหารบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร นําไปปรับปรุงการบริหารงานบุคคล 
รวมท้ังนําไปประกอบกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ และเป็นแนวทางที่เหมาะสมใน

การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร โดยจําแนกตามปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของของบุคลากร บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
3. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการบริหารองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของของบุคลากร บริษัท  

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
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สมมติฐาน 
1. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร แตกต่างกัน 

ตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
3. ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ความรู้สึกของพนักงาน (Feeling) เป็นปัจจัยท่ีสามารถส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้ ดังนั้น 
งานวิจัยในอดีตจึงมุ่งเน้นถึงการศึกษาในด้านความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน จึงนําไปสู่การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (Satisfaction Survey) ว่าอยู่ในระดับใด จึงเห็นได้ว่างานวิจัย

งานวิจัยส่วนใหญ่ในอดีตนั้นมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานในองค์การเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนั้น จะศึกษาเรื่อง

ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมากจาก ความพึงพอใจของพนักงานเป็นเรื่องของความรู้สึก

ท่ัวไป ท่ีสามารถแปรเปล่ียนได้ตลอดเวลา แต่ความผูกพันนั้น เป็นความรู้สึกนึกคิดของจิตใจท่ีลึกลงไป ซ่ึงต้องใช้เวลาในการซึม

ซับหรือแปรเปลี่ยน (สุพจน์  นาคสวัสด์ิ, 2559: 14) 
จากผลการศึกษาองค์การระดับโลกของ The Gallop Organization (2013) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ จะ

ส่งผลให้อัตราการลาออก อุบัติเหตุในการทํางาน และของเสียลดน้อยลง ในขณะเดียวกันความสามารถในการทํากําไร และ
ผลิตผลเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้องค์การมีกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) มากกว่าองค์การประเภทเดียวกันท่ีมีความผูกพัน

ต่ํา และเนื่องจากบุคลากรทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มท่ี เต็มใจทํางานด้วยความเอาใจใส่ ทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขององค์การดี ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินขององค์การเจริญเติบโตข้ึน (Aon 
Hewitt, 2015) 

Hewitt Associates (2004) กล่าวว่า บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การนั้น จะมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ 3 
รูปแบบ คือ 1) Say คือ บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะพูดถึงองค์การในทางท่ีดี เม่ือสนทนากับเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้า

ขององค์การ 2) Stay คือ บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงอยู่ความเป็นสมาชิกกับ

องค์การต่อไปในอนาคต 3) Strive คือ บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถในงานที่

ทํา เพ่ือให้องค์การประสบความสําเร็จ 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ สามารถนาํมามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร โดย

จะทําการศึกษาจากพนักงานทุกภูมิภาคในประเทศไทย จํานวน 5,214 คน ผู้วิจัยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Yamane 
(1973) โดยตั้งระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ได้ 372 คน และได้เพ่ิมขนาดตัวอย่างอีก 28 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนท้ังสิ้น    
400 คน เพ่ือความสมบูรณ์ในการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร ตามตารางท่ี 1                        

 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
6. ระดับรายได้ 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความชัดเจน 
2. ความท้าทาย 
3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
4. โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
5. ความอิสระ 

ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ  
1. ภาวะผู้นํา 
2. วัฒนธรรมองค์การ 
3. การบริหารค่าตอบแทน 
4. สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. คุณภาพชีวิต 
6. บรรยากาศในองค์การ 
7. ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. การพูดถึงองค์การในด้านบวก (Say) 
2. ความปรารถนาท่ีจะดํารงการเป็น

สมาชิกองค์การ (Stay) 
3. ความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็ม

ความสามารถ (Strive) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคท่ีทําการศึกษาของบุคลากรบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
กลุ่มธุรกิจสุกร 

ภูมิภาค ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 
ภาคเหนือ 1,346 103 
ภาคกลาง 195 15 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,556 119 
ภาคตะวันออก 1,588 122 
ภาคตะวันตก 174 14 
ภาคใต้ 355 27 

รวม 5,214 400 
ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาจากกรอบความคิดท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรม ซ่ึงแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน และมีความเท่ียง (Reliability) โดยใช้วิธี Cronbach โดยการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Coefficient alpha) มีค่า
เท่ากับ 0.97 แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 คําถามด้านลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 6 ข้อ ใช้วิธีการประมวลผล คือ ค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 คําถามด้านลักษณะงานของบุคลากร จํานวน 22 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 คําถามด้านการบริหารองค์การของบุคลากร จํานวน 34 ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 คําถามด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร จํานวน 15 ข้อ 
 โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2-4 การเลือกคําตอบจะใช้ลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้

วิธีการประมวลผล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที (Independent 

t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงซ้อน แบบข้ันตอน 
(Multiple Linear Regression - Enter) 

 
4. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
กลุ่มธุรกิจสุกร จํานวน 400 คน ผู้วิจัยสรุปผลดังนี้ 
 

4.1 ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยสรุปผลข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุระหว่าง 31 
– 40 ปี จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีสถานภาพโสด จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
และมีระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 

 

4.2 ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นด้านลักษณะงาน 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.91, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ ความชัดเจน ( X  = 4.02, S.D. 0.67) รองลงมาคือ ความท้าทาย ( X  = 3.97, S.D. = 0.69) และโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ( X = 3.96, S.D. = 0.77) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวม 

ด้านลักษณะงาน 
(Job Characteristics) 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

ความชัดเจน  4.02 0.67 มาก 1 
ความท้าทาย  3.97 0.69 มาก 2 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ  3.81 0.75 มาก 4 
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  3.96 0.77 มาก 3 
ความอิสระ 3.80 0.74 มาก 5 

รวม 3.91 0.58 มาก  
 

4.3 ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นด้านการบริหารองค์การ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารองค์การของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ วัฒนธรรมองค์การ ( X  = 4.07, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ บรรยากาศในองค์การ ( X  = 3.99, 
S.D. = 0.71) และภาวะผู้นํา ( X  = 3.89, S.D. = 0.75) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการบริหารองค์การของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวม 

ด้านการบริหารองค์การ 
(Organization Management) 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

ภาวะผู้นํา 3.89 0.75 มาก 3 
วัฒนธรรมองค์การ 4.07 0.73 มาก 1 
การบริหารค่าตอบแทน 3.53 0.84 มาก 7 
สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.85 0.71 มาก 4 
คุณภาพชีวิต 3.71 0.81 มาก 5 
บรรยากาศในองค์การ 3.99 0.71 มาก 2 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 3.60 0.88 มาก 6 

รวม 3.81 0.65 มาก  
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4.4 ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถ ( X  = 4.06, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การพูดถึง

องค์การในด้านบวก ( X  = 4.03, S.D. = 0.72) และความปรารถนาที่จะดํารงการเป็นสมาชิกขององค์การ ( X  = 3.71, S.D. 
= 0.80) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ในภาพรวม 

ด้านความผูกพันต่อองค์การ 
(Employee Engagement) 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

การพูดถึงองค์การในด้านบวก  4.03 0.72 มาก 2 
ความปรารถนาท่ีจะดํารงการเป็นสมาชิกขององค์การ  3.71 0.80 มาก 3 
ความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถ  4.06 0.71 มาก 1 

รวม 3.93 0.68 มาก  
 
 4.5 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ 

 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
แตกต่างไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ มีความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร แตกต่างกัน ในระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัย 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับรายได้ 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
ความ

ผูกพัน

ต่อ

องค์การ 

0.897 0.370 0.820 0.483 2.622 0.074 3.664 0.026* 2.378 0.051 3.912 0.002* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ = 0.05 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร 
ได้แก่ ความอิสระ ความท้าทาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ ความชัดเจน และโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถทํานายได้ร้อยละ 
58.4 ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig F Sig. VIF 

B Std. Error Beta 
Constant 0.467 0.154  3.031 0.003 115.511 0.000  
ความชัดเจน 
ความท้าทาย 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ความอิสระ 

0.137 
0.255 
0.135 
0.089 
0.273 

0.044 
0.049 
0.040 
0.038 
0.046 

0.136 
0.256 
0.148 
0.100 
0.295 

3.108 
5.228 
3.341 
2.340 
5.869 

0.002* 
0.000* 
0.001* 
0.020* 
0.000* 

  1.850 
2.338 
1.903 
1.792 
2.452 

R = 0.764, R Square = 0.584, Adjusted R Square = 0.583 
Std. Error of the Estimate = 0.44023, F = 115.511, Sig. = 0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ = 0.05 
 

4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร

องค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมของบุคลากรใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่ม
ธุรกิจสุกร ได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน บรรยากาศในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ความก้าวหน้าในอาชีพ และสวัสดิการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก สามารถทํานายได้ร้อยละ 63.7 ดังตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig F Sig. VIF 

B Std. Error Beta 
Constant 0.797 0.133  5.974 0.000 98.463 0.000  
ภาวะผู้นํา 
วัฒนธรรมองค์การ 
การบริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 
คุณภาพชีวิต 
บรรยากาศในองค์การ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

-0.054 
0.198 
0.263 
0.110 

 
-0.040 
0.226 
0.122 

0.052 
0.049 
0.039 
0.044 

 
0.042 
0.052 
0.040 

-0.059 
0.211 
0.325 
0.115 

 
-0.048 
0.236 
0.157 

-1.034 
4.048 
6.768 
2.463 

 
-0.960 
4.383 
3.040 

0.302 
0.000* 
0.000* 
0.014* 

 
0.338 
0.000* 
0.003* 

  3.561 
2.939 
2.497 
2.352 

 
2.659 
3.141 
2.868 

R = 0.798, R Square = 0.637, Adjusted R Square = 0.631 
Std. Error of the Estimate = 0.41393, F = 98.463, Sig. = 0.000 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ = 0.05 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 827



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 855 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร สามารถสรุปประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร แตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ ระดับการศึกษา และระดับ
รายได้ ยกเว้น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีไม่มีอิทธิพลให้ความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกับ อนันต์ มณีรัตน์ (2559) บุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้ความรู้

ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการศึกษามาใช้ในการประกอบการทํางานในปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานน้ันมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และกลุ่มบุคลากรท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีระดับความผูกพันต่อองค์การ

มากท่ีสุด เนื่องมาจากเป็นปริมาณค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซ่ึงไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ทําให้เพียงพอต่อค่าครองชีพใน

ปัจจุบัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคลด้วย 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือ ความอิสระ และความท้าทาย 
แสดงให้เห็นว่า สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยท่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านลักษณะของงานในเร่ืองความอิสระ และงานท่ีมี

ความท้าทาย Steers (1997) และ Aon Hewitt (2015) หากให้ความสําคัญกับการออกแบบงานให้มีอิสระและมีความท้าทาย

แล้ว จะทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากธรรมชาติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรนั้น เป็นงานท่ีมีความท้าทาย 
และมีความยาก อันเนื่องมากจากเป็นกระบวนการดูแลสิ่งมีชีวิต ซ่ึงแม้ว่างานนั้นอาจทําให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าหรือ

ท้อแท้ หรือมีอุปสรรคต่อการทํางานบ้าง แต่ก็ช่วยลดความเบื่อหน่ายได้ ทําให้เกิดความสนุก ด้วยการให้อิสระในการทํางาน มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ก็จะทําให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและเกิดความ

ผูกพันต่อองค์การ  
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือ การบริหารค่าตอบแทน 
และบรรยากาศในองค์การ แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสําคัญกับการบริหารค่าตอบแทนและบรรยากาศในองค์การท่ีดีแล้ว จะ
ทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยท่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัย IES (2004) และ Tower Perrin (2003) องค์การควรมีการกําหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ีควรมีการปรับฐานเงินเดือนให้สอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบัน 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละวัน ส่วนด้านบรรยากาศในองค์การ ควรนําหลักการ Happy Workplace มาใช้ในองค์การ 
เช่น การเพ่ิมสถานที่ออกกําลังกาย มีการจัดสถานท่ีพักผ่อนสําหรับคลายความเครียดในท่ีทํางาน ทําส่วนหย่อมเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
จะทําให้เกิดความสุขในการทํางานและเกิดความผูกต่อองค์การ  

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มธุรกิจสุกร จึง

ควรศึกษากลุ่มธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ หรือธุรกิจแปรรูป ว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุกรอย่างไร 
2. การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative study) ซ่ึงข้อมูลท่ีได้อาจจะไม่ลึกเพียงพอจึง

ควรมีการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ร่วมด้วยเพื่อเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

828 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

856 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

3. ควรศึกษาโดยเพ่ิมปัจจัยหรือตัวแปรต้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือให้กว้างขวางและ

ครอบคลุมมากขึ้น ช่วยให้พัฒนาและปรับปรุงระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้มีระดับท่ีสูงข้ึน เช่น แผนพัฒนา

อาชีพ แผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
 

กรกฎ พลพานิช.  2540.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ
การตลาด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน).  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความพึงพอใจในงาน และผลการ
ปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเท่ากับ 378 คน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า 1) บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องและแบบเปิดรับประสบการณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกและแบบเปิดเผยอยู่ในระดับมาก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงานและผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผล
การปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  ความพึงพอใจในงาน  ผลการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were: 1) to assess the level of the big 5 of personality, job satisfaction 
and job performance. 2) to study the influence of the big 5 of personality on job satisfaction and job 
performance. 3) to study the influence of job satisfaction on job performance. The data were collected 
from 378 samples. The statistics used included percentage, mean and multiple regression analysis. The 
results revealed that 1) agreeableness and openness to experience at the highest level, conscientiousness 
and extraversion at the high level, neuroticism at the lowest level, 2) the big 5 of personality influenced 
on job satisfaction and job performance with a statistical significance level at 0.05. 3) job satisfaction 
influenced on job performance with a statistical significance level at 0.05. 
  
Keywords: the big 5 of personality, job satisfaction, job performance 
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1. บทนํา  
 

ในการแสวงหาบุคคลจากภายนอกองค์การ บุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญอันในดับแรก ๆ ท่ีสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติ

โดยรวมของบุคคลที่องค์การจะรับเข้าทํางาน ซ่ึงบุคลิกภาพเป็นนิสัยเฉพาะบุคคลท่ีอาจแสดงออกมาในรูปแบบของความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมตามการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อม บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีจะทําให้ประสบผลความสําเร็จใน

ด้านต่าง ๆ ของชีวิต ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมืออันเนื่องมาจากเป็นท่ีชื่นชอบของผู้อ่ืนหรือเพ่ือนร่วมงาน เม่ือมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อ่ืนก็ทําให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนหรือเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเป็นสุข (วราภรณ์ 
ตระกูลสฤษดิ์, 2545) นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล และจําแนกองค์ประกอบของบุคลิกภาพ

ท่ีแตกต่างกันออกไป ในหลายช่วงปีท่ีผ่านมา การเรียกชื่อองค์ประกอบแต่ละด้านของบุคลิกภาพ ถูกเรียกว่า บุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบ (Big Five of Personality) สามารถจําแนกออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง (Agreeableness) 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) 
และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) Furnham et al. (2009)  กล่าวว่า แรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคคลอาจเกิดจากลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบได้ถึงร้อยละ15 องค์การจึงสามารถนําความรู้ด้านบุคลิกภาพ

ของบุคคลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ เช่น การแสวงหาบุคคลจากภายนอกองค์การ    
ให้เหมาะกับงาน การสร้างความเข้าใจในบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมระหว่างบุคคลด้วยกัน เป็นต้น (สิริอร วิชชาวุธ, 2549) 
ท้ังนี้บุคลิกภาพที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของแต่ละบุคคลยังมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานอีกด้วย การท่ีบุคคลมีความรู้สึกดี

ต่องานจะเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะทําให้บุคคลมีความต้ังใจในการทํางานอย่างเต็มกําลัง และเกิดประสิทธิผลตามเป้าท่ีกําหนดไว้ 
เพราะความพึงพอใจในงาน ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางาน งานวิจัยของ Templer (2012)  
ท่ีได้ทําการศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานจากองค์การในประเทศ

สิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีอิทธิพลใน

เชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีอิทธิพลในเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน 
เพราะความไม่ม่ันคงทางอารมณ์เป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน ส่วนบุคคลท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์มักจะมี

ความพึงพอใจในงานมากกว่า เนื่องจากบุคคลเหล่านี้สามารถจัดการความกดดันได้ดีและยืนหยัดในการทํางานจนทําให้มี

แนวโน้มท่ีจะสร้างความพึงพอใจในงานมากกว่าบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Connolly and Viswesvaran, 2000) 
ในขณะท่ีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้านของแต่ละบุคคลก็ยังมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยงานวิจัยของ 
Yang and Hwang (2014) ท่ีได้ทําการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพและอิทธิพลระหว่างผลปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน

ของบุคลากรทางการเงินจาก 31 บริษัท ในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยในประเทศไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ีมี

บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีอิทธิพลในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บุคคลท่ีมีความพึงพอใจใน

งานท่ีสูงก็จะทําให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูง ในทางกลับกันหากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในงานก็อาจจะทําให้มีผลการปฏิบัติงานต่ํา 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) งานวิจัยของ Nasir et al. (2011) ท่ีได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานด้านผลงานของพนักงาน แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่สูงจะมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน รู้สึกอยากทํางาน

ให้กับองคก์าร มีความสุขในการทํางาน และท้ายท่ีสุดก็จะส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีสูง 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการส่งออกท่ีฟ้ืนตัวตาม

ภาวะเศรษฐกิจโลก จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกร่งและ

มีเสถียรภาพมากข้ึน สินค้าท่ีสําคัญท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวหนึ่งในน้ันคือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะแผงวงจรท่ีเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง 
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รวมถึงนําไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สอดรับกับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ

ส่งเสริมให้มีการลงทุน และยังได้รับการยกเว้นอากรนําเข้าเคร่ืองจักรตามสิทธิและประโยชน์สําหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2554) 
นอกจากนี้รัฐบาลไทยและพม่ายังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีเรื่องการให้ความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายในปี พ.ศ. 2555 โดยมีผลทําให้ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังมีสถานะเป็นท่าเรือน้ําลึกท่ีสําคัญท่ีสุด โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้

ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับโลก (คมชัดลึกออนไลน์ 2556) มีผลทําให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างงาน

สร้าง ทําให้องค์การต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การเพ่ิมข้ึน 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผลการ

ปฏิบัติงาน โดยใช้พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด

ชลบุรี เป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะทําให้องค์การสามารถนําผลการศึกษาท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานกับองค์การให้เหมาะกับงานท่ีต้องรับผิดชอบ เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและผลการปฏิบัติงานท่ีดีขององค์การ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือประเมินระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน  
2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five of Personality) ของ Costa and McCrae (1992) มีแนวคิดท่ีจะพยายามจัด

กลุ่มลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีอยู่มากมาย โดยการจําแนกลักษณะของบุคลิกภาพออกเป็น 5 ลักษณะใหญ่ ดังน้ี 
1. บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง (Agreeableness) มีลักษณะไว้วางใจคนอ่ืน ตรงไปตรงมา เอ้ือเฟ้ือ ยอมทําตามคนอ่ืน 

ยอมรับคําแนะนํา สุภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับคนอ่ืน เป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี เห็นว่าผู้อ่ืนมีความ

ซ่ือสัตย์ เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่ชอบความขัดแย้ง  
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) มีลักษณะสามารถบังคับตัวเอง มีระเบียบวินัยในตนเอง

เพ่ือท่ีจะพยายามทําตามเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ให้สําเร็จ เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ ทําสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มุ่งม่ันใน

การทํางานและมีสมาธิกับการทํางาน  
3. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) มีลักษณะเป็นคนท่ีมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อคนอ่ืน ชอบเข้าสังคม และแสดงออก

อย่างตรงไปตรงมา มีความเป็นผู้นํา มีความโน้มเอียงท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น ชอบกิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้น เม่ืออยู่ใน
กลุ่มคนจะชอบพูดคุย มีมิตรสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อ่ืน ดูแลเอาใจใส่พวกพ้อง ชอบทําตัวดึงดูดความสนใจ  

4. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) ลักษณะเป็นคนท่ีมีระดับความวิตกกังวลและความไม่เป็นมิตรสูง ซ่ึงจะ
แสดงแสดงออกมาในลักษณะเป็นคนท่ีวิตกกังวล มีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง ไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ 
อ่อนไหวง่าย ไม่สามารถเผชิญกับความเครียดได้และต้องพ่ึงพาคนอื่นอยู่เสมอ 
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5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) มีลักษณะของบุคคลท่ีสามารถปรับตัว ปรับ

ความคิด และปรับความเชื่อให้เข้ากับสถานการณ์ มีความโน้มเอียงท่ีจะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้ท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีจินตนาการ ไม่ยึดติดประเพณีดั้งเดิม 
 

3.2 ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เป็นการแสดงออกหรือมีความรู้สึกในทางบวกต่องานท่ีทํา (Feldman and 

Arnold, 1983) การท่ีบุคคลมีความรู้สึกดีต่องานท่ีทําจะเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะทําให้บุคคลมีความตั้งใจในการทํางานอย่างเต็ม

กําลัง และเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ บุคคลจะมีความพึงพอใจในงานเมื่องานท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนท้ัง

ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ (Strauss and Sayles, 1980) โดยความพึงพอใจมีผลต่อทัศนคติในการทํางาน ซ่ึง
พิจารณาจากคุณค่าของงาน ความท้าทายในงาน อิสระในการทํางาน มิตรภาพและการยอมรับ ผลตอบแทน และความมั่นคงใน
หน้าท่ีการงาน (Weiten and Lloyd, 2003) นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานสามารถทําให้ลดความตึงเครียดในการทํางานลง

ได้ เพราะถ้ามีความตึงเครียดท่ีมากก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน เหล่านี้เป็นผลมาจากความต้องการของตัว

บุคคล เม่ือได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้วความเครียดก็จะลดลง และทําให้เกิดความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึนด้วย 
(Morse, 1955)  
 

3.3 ผลการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) เป็นผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในการทํางาน (Atmojo, 

2012) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคคล ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํางานอาจจะมาในรูปของ

ปริมาณหรือคุณภาพ (Yoder and Staudohar, 1928) ผลการปฏิบัติงานอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นผลเสียต่อองค์การได้ 
ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะเกิดข้ึนได้เม่ือสมาชิกในองค์การตอบสนองความคาดหวังขององค์การและมีส่วนร่วมทําให้

องค์การประสบความสําเร็จ (Jalagat, 2016) นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงาน อาจหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน เพราะในการปฏิบัติงานน้ันสิ่งท่ีองค์การคาดหวังก็คือผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการ

ปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานจึงเป็นเหมือนการพฤติกรรมของบุคคลท้ัง

โดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ เพราะเมื่อผลการปฏิบัติงานดีถือว่ามีประสิทธิภาพสูง แต่
หากผลการปฏิบัติงานไม่ดีถือว่าประสิทธิภาพต่ํา (Borman and Motowidlo, 1993) 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
(B5Ps) 

ความพึงพอใจในการทํางาน
 (JS)

H1

ผลการปฏิบัติงาน
 (JP)

H3

H2

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5. สมมติฐานในการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จํานวนท้ังสิ้น 6,851 คน (ข้อมูลจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ณ วันท่ี 1 
กันยายน 2561) ในการกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้ทําการกําหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 378 คน ตามสูตรของ 
Yamane (สุพัตรา จุณณะปิยะ, 2546) การสุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – 
Probability Sampling) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากนั้นทําการสุ่มด้วยวิธีแบบบังเอิญ

หรือสะดวก (Accidental Sampling) เม่ือพบประชากรท่ีเป็นตัวอย่างในชั้นภูมิก็จะทําการเก็บแบบสอบให้ได้ตามสัดส่วนท่ี

กําหนดไว้ 
ในการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบเนื้อหาแบบสอบถามให้ตรงและครอบคลุม จากน้ัน

นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) โดยเป็นไปตามเกณฑ์ในการ

ยอมรับ IOC > 0.5 (Rovinelli and Hambleton, 1977) จากนั้นทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการจะศึกษา จํานวน 30 คน และหาความเชื่อม่ัน 
โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ในการยอมรับ Cronbach's Alpha > 0.7 (Nunnaly, 1978) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และ

ระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จะใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ในการทดสอบสมมติฐานท้ัง 5 ข้อของการวิจัย ใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression. Analysis) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

7. ผลการวิจัย 
 

จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.3 มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 36.5 มีตําแหน่งงานปัจจุบันเป็นระดับปฏิบัติการ มีระยะเวลาในการทํางานตําแหน่งปัจจุบันระหว่าง 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 39.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.4 

ระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือพิจารณาในแต่ละบุคลิกภาพ พบว่า พนักงานมี

บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.30 มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.07 มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.84 มีบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 1.63 มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.74 ระดับความพึงพอใจในงาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.38 ระดับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.36  
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7.1 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1. บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง 1       
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 0.620** 1      
3. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย 0.288** 0.407** 1     
4. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว -0.396** -0.185** -0.034 1    
5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 0.497** 0.684** 0.329** -0.056 1   
6. ความพึงพอใจในงาน 0.730** 0.349** 0.182** -0.658** 0.161** 1  
7. ผลการปฏิบัติงาน 0.653** 0.311** 0.179** -0631** 0.078 0.765** 1 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 

จากตารางท่ี 1 เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ผู้วิจัยจึง
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกิน 0.8 (Berry and Feldman, 1985) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
ตัวพยากรณ์ b Std Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.509 0.460  3.729 0.001 
บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง 0.796 0.038 0.740 20.951 0.000 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 0.176 0.061 0.112 2.876 0.004 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย 0.041 0.022 0.053 1.901 0.058 
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว - 0.472 0.036 - 0.377 - 13.050 0.000 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 0.164 0.047 0.129 3.499 0.001 

R = 0.876 R2 = 0.768 R2 adj = 0.764 F = 45.705 Sig = 0.000 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ในทางกลับกันบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีอิทธิพลในเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับ 0.764 (ตารางท่ี 2) เม่ือนําตัวแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ความพึงพอใจในงานมาเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ  
ความพึงพอใจในงาน = 0.740 (บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง) + 0.112 (บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก) + 0.053 

(บุคลิกภาพแบบเปิดเผย) - 0.377 (บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว) + 0.129 (บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์) 
จากสมการข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงาน

ได้ดีท่ีสุด คือ บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับ

ประสบการณ์ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
ตัวพยากรณ์ b Std Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.327 0.509  2.608 0.009 
บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง 0.555 0.042 0.593 13.206 0.000 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 0.058 0.024 0.010 2.445 0.015 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย 0.014 0.068 0.086 0.208 0.835 
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว - 0.416 0.040 -0.383 - 10.414 0.000 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 0.244 0.052 0.222 4.721 0.000 

R = 0.790 R2 = 0.624 R2 adj = 0.619 F = 23.380 Sig = 0.000 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีอิทธิพลในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับ 0.619 (ตารางท่ี 3) เม่ือนําตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์

ผลการปฏิบัติงานมาเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ  
ผลการปฏิบัติงาน = 0.593 (บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง) + 0.010 (บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก) + 0.086 (บุคลิกภาพ

แบบเปิดเผย) - 0.383 (บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว) + 0.222 (บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์) 
จากสมการข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงาน

ได้ดีท่ีสุด คือ บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับ

ประสบการณ์ 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
ตัวพยากรณ์ b Std Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.945 0.087  10.884 0.000 
ความพึงพอใจในงาน 0.780 0.020 0.897 39.372 0.000 

R = 0.765 R2 = 0.585 R2 adj = 0.581 F = 50.137 Sig = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับ 0.581 (ตารางท่ี 4) เม่ือนําตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานมาเขียน

สมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ ผลการปฏิบัติงาน = 0.897 (ความพึงพอใจในงาน) 
จากสมการข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงาน

ได้ดีท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในงาน 
 

8. อภิปรายผล 
 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน โดย บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมี

จิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ในทางกลับกันบุคลิกภาพแบบ

หว่ันไหวมีอิทธิพลในเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Templer (2012) ได้ทําการศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานจาก
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องค์การในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีได้ทําการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความพึงพอใจในงาน 
เช่น Ranasinghe and Kottawatta (2016) และ Balasuriya and Perera (2016) 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน โดย บุคลิกภาพแบบเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมี

อิทธิพลในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rodrigues and 
Rebelo (2013) ท่ีได้ทําการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลการปฏิบัติงานของวิศวกรซอฟต์แวร์ นอกจากนี้

ยังมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีได้ทําการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน เช่น รัตติกรณ์ จงวิศาล (2557), Yang 
and Hwang (2014), และ Ghani et al. (2015) 

ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nasir et al. (2011) ท่ีได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน

ด้านผลงานของพนักงาน บริษัท Behzisty พบว่า การท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในงานที่สูงจะมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน รู้สึก
อยากทํางานให้กับองค์การ มีความสุขในการทํางาน และท้ายท่ีสุดก็จะส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีสูง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย

อ่ืน ๆ ท่ีได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงาน เช่น Yang and Hwang (2014), Babalola (2016), 
Latorre et al. (2016) และ Gul et al., 2018 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี 
เนื่องจากบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องมีลักษณะ ตรงไปตรงมา เอ้ือเฟ้ือ ยอมรับคําแนะนํา สุภาพ มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี 
เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่วนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้ท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การท่ีองค์กรมีพนักงานท่ีมีบุคลิกเหล่านี้อยู่ในองค์กรจึงเป็นเรื่องท่ีดี องค์กรควรท่ีจะ

สนับสนุนพนักงานเหล่านี้ เพ่ือให้พนักงานเหล่านี้ทํางานให้กับองค์กรต่อไป หรือหากมีการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางานใหม่ควร

คัดเลือกพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ นอกจากนี้บุคคท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี

จิตสํานึกก็ยังเป็นบุคคลท่ีองค์ควรคัดเลอืกเข้ามาทํางานอีกด้วย เพราะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงจะเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ 
ทําสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มุ่งม่ันในการทํางานและมีสมาธิกับการทํางาน 

นอกจากนี้บุคคลที่มีบุคลิกภาพท่ีต่างกันจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 
องค์กรสามารถนําผลการศึกษาท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานกับองค์การให้

เหมาะกับงานท่ีต้องรับผิดชอบ โดยใช้ลักษณะทางบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ

กําหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือกําหนดกลยุทธ์การบริหารเพ่ือสร้างความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและผลการปฏิบัติงานท่ีดีขององค์การ 
 

10. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 

10.1. การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเท่านั้น จึงขอเสนอแนะให้ผู้ท่ีสนใจศึกษาได้ทําการศึกษาในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

10.2. การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะทําการวิเคราะห์ด้วย

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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10.3 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังต่อไป

อาจจะทําการวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดและชัดเจนมาก

ย่ิงข้ึน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ดีย่ิงข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาแรงจงูใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภฏัในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 

Guidelines for Development of Work Motivation Affecting Organizational 
Commitment of Supporting Staff of Western Rajabhat Universities 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจในการทํางาน คุณลักษณะงานและระดับความผูกพันใน
องค์การ 2) ความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และปัจจัยคุณลักษณะงาน  
ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ และ 4) แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก จํานวน 260 คน ค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 
0.67 – 1.00 ความเท่ียงเท่ากับ 0.973  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่วิธี LSD ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 8 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  คือ ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ ลักษณะงาน ระดับ
คุณลักษณะงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  คือ ความหลากหลายทักษะ ความสําคัญของงาน ความเป็นอิสระ ระดับความ
ผูกพันในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบรรทัดฐาน ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม   
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับสถิติ 0.05 คือ อายุ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีไม่มีผลต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน สถานภาพ และหน่วยงานท่ีสังกัด  
 3. ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และคณุลักษณะงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก คือ ผลสะท้อนของงาน ความสําคัญของงาน  ความรับผิดชอบ สภาพ
การปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า โดยร่วมกันทํานายได้ร้อยละ 53 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 4. แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงจะส่งผลทําให้เกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีดี มีความสามัคคีและมีความผูกพันในองค์การ 
2) ปัจจัยคุณลักษณะงาน คือ ความมีอิสระในงาน บุคลากรสามารถตัดสินใจและวางแผนการทํางานได้อย่างอิสระซ่ึงจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและอยากทํางานกับองค์การ  องค์การควรให้อิสระแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับขององค์การ และ 3) ความผูกพันในองค์การ คือ ด้าน

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

840 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

868 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ทัศนคติ โดยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ เกิดความรักความผูกพัน อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ องค์การจึงควร
สร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากรขององค์การ เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกรักและหวงแหนในองค์การ 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน  คุณลักษณะงาน  ความผูกพันต่อองค์การ 

 
Abstract 

 
 This research aimed to study: 1) the level of work motivation, work characteristic, and organizational 
commitment; 2) the organizational commitment; 3) the factors of work motivation and job characteristics 
affecting organizational commitment; and 4)  the guidelines for building organizational commitment of 
supporting staff in Western Rajabhat Universities. A mixed methods design was used in this research. For 
quantitative research, the sample was 260 supporting staff in Western Rajabhat Universities. The research 
instrument was a questionnaire with the content validity between 0.67-1.00 and the reliability of 0.973. 
Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, 
least significant difference, correlation coefficient, and multiple regression. For qualitative research, 8 key 
informants were derived by purposive sampling. The instrument was an interview form constructed by 
the researcher, and data were analyzed with content analysis. The research results were as follows:  
 1. Overall the work motivation of supporting staff in Western Rajabhat Universities was at a high 
level. The top three aspects were responsibility, achievement, and work itself. The work characteristic of 
supporting staff in Western Rajabhat Universities was overall at a high level. The top three aspects were 
skill variety, task significance, and autonomy. Overall the organizational commitment of supporting staff 
in Western Rajabhat Universities was at a high level. The aspects in the descending order were correctness, 
attitude, and behavior.  
 2. The personal factors of supporting staff in Western Rajabhat Universities affecting organizational 
commitment with statistical significance were age and work tenure. However, gender, educational level, 
salary, status and affiliated department showed no effect.  
 3. The factors of work motivation and work characteristic in the aspects of feedback, task significance, 
responsibility, working conditions, and interpersonal relations together predicted organizational commitment 
of supporting staff in Western Rajabhat Universities at the percentage of 53 with statistical significance 
level of .05.  

4. The guidelines for developing organizational commitment of supporting staff in Western Rajabhat 
Universities were: 1) for work motivation, building relationship between supervisors and colleagues will 
create good work atmosphere, organizational unity and commitment. 2) For work characteristics, if staff 
have autonomy, they can decide and plan the work by themselves, resulting in efficient performance. 
They will have trust and will be eager to work for the organization. The organization should allow staff 
to have freedom in work based on its rules and regulations.  3)  For organizational commitment, staff 
should have good attitude and commitment to organizations, and are eager to continue as a part of the 
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organization. The organization should build good attitude to the staff, so they love and devote themselves  
to the organization. 
 
Keywords: work motivation, work characteristic, organizational commitment 
 
1. บทนํา 
 

สิ่งท่ีองค์การให้ความสําคัญคือการพัฒนาองค์การอย่างไรเพ่ือจูงใจและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ  ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาไว้ซ่ึงการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การด้วยความผูกพันต่อองค์การ  
ความผูกพันองค์การจะก่อให้เกิดความเชื่อและเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในด้านดีต่อองค์การ  บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ

องค์การจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติงานกับองค์การในระยะเวลายาวนาน

เท่าท่ีองค์การต้องการ  การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับบุคลากรขององค์การโดยเฉพาะในเร่ืองของ “ความผูกพัน

ต่อองค์การ” (organizational commitment) เป็นสิ่งท่ีทุกองค์การต้องการให้มีโดย เฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ท่ีมี

การแข่งขันทางธุรกิจต้องตัดสินใจด้วยคุณภาพของบุคลากร และเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจให้สมาชิกทุ่มเทแรงกายและแรงใจใน

การปฏิบัติงาน ให้กับองค์การ มากขึ้น และสามารถใช้ทํานายอัตราการเข้า ออกจากงาน (turnover) ขององค์การได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากในบางคร้ังแต่ละบุคคลอาจไม่พอใจสถานะความเป็นอยู่ท่ีเขาได้รับหรือไม่พอใจผู้บังคับบัญชา นั้นคือบุคลากรมีความไม่

พอใจในงาน  ข่มความไม่พอใจของเขาไว้ทําให้บุคคลตัดสินใจท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์การต่อไปได้  ความผูกพันต่อองค์การเป็น

แรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยลดอัตราการขาดงาน และการลาออกของพนักงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การยังทําให้บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีมีความจงรักภักดีต่อองค์การ และมีความเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อองค์การ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Porter & Smith (1982: 27 อ้างถึงใน อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์, 2561: ออนไลน์) ซ่ึงได้ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า  ความผูกพันองค์การเป็นระดับความต้องการของบุคลากรในการระบุตนเอง มีส่วน
ร่วมกับองค์การโดยยอมรับเอาเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ทําให้เกิดความเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการบรรลุ

เป้าหมาย รวมท้ังเสียสละเพื่อประโยชน์และความสําเร็จขององค์การ 
การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทําหรือด้ินรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์

บางอย่าง  ซ่ึงจะเห็นได้จากพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา 
ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติคือ การขานรับเม่ือได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจ  เช่น บุคลากรต้ังใจทํางานเพ่ือหวังความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ การได้รับค่าตอบแทน อัตรา
เงินเดือนท่ีสูงข้ึน มีหน้าท่ีการทํางานท่ีม่ันคง เม่ือบุคลากรมีรับรู้ว่าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะได้สิ่งใดเป็นการ

ตอบแทนก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามมา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Domjan (1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจ

เป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมน้ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ต้องการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนมายาวนาน โดยพัฒนามาจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู  
วิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้มีการปรับเปลี่ยน

จากสถาบันราชภัฏ  มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ซ่ึงมีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการดําเนินงานเพื่อให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขันในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวนท้ังหมด 38 แห่ง โดยต้ังอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยจําแนก

เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มภาคเหนือมีจํานวน 8 มหาวิทยาลัย 2) กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 11 มหาวิทยาลัย           
3) กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกมีจํานวน 5 มหาวิทยาลัย 4) กลุ่มภาคตะวันตกและภาคใต้มีจํานวน 9 มหาวิทยาลัย และ 5) 
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กลุ่มกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 5 มหาวิทยาลัย  และการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
ซ่ึงหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครหรือเขตภาคกลางตอนล่าง (จําแนกตาม
ระบบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) (กระทรวงแรงงาน, 2554) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่            
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 4) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 จากความสําคัญของบุคลากรขององค์การดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากองค์การไม่ให้ ความสําคัญต่อปัจจัยท่ี

เก่ียวกับลักษณะงานรวมถึงการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การย่อมส่งผลเสียถึงต้นทุนท่ีต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นต้นทุนใน

ส่วนของบุคลากรก็คือการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ต้นทุนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทดแทน 
รวมถึงต้นทุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยจะทําให้องค์การสูญเสียเวลาและผลประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทําให้ผู้วิจัย

ซ่ึงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความสนใจต้องการศึกษา แนวทางการพัฒนา

แรงจูงใจการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกลุ่มภูมิภาค

ตะวันตก  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของบุคลากร การวางแผนอัตรากําลังคนขององค์การ รวมถึงการพัฒนา

ระบบการจัดการการบริหารการ ทํางานให้มีความสอดคล้องต่อความพึงพอใจของบุคลากรให้มากย่ิงข้ึน ทําให้มหาวิทยาลัย

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในกรเพ่ือแสวงหาวิธีการหรือ

พัฒนารูปแบบนโยบายและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการการดําเนินงานด้านการ

บริหารบุคคล สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางาน คุณลักษณะงานและระดับความผูกพันในองค์การ 
 2. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และปัจจยัคุณลักษณะงาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ 
 4. เพ่ือศึกษาแนวทาง การพัฒนาแรงจูงใจในการทํางาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
 
3. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการส่งเสริมความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยกําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัยจําแนกตามตัวแปรอิสระ คือ แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน ปัจจัยคุณลักษณะงานและตัวแปรตาม คือ แนวคิด
ความผูกพันต่อองค์การ แล้วนํามาประมวลเป็นกรอบแนวคิด ดังน้ี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีครอบคลุมกรอบแนวคิดท่ี

ใช้ในการวิจัย นําเสนอเนื้อหาสําคัญตามลําดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
5.  อัตราเงินเดือน  
6.  สถานภาพ 

ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 
1. ทฤษฎีลําดับข้ันสูง  
    - ความสําเร็จ  
    - การยอมรับนับถือ  
    - ลักษณะงาน  
    - ความรับผิดชอบ  
    - ความก้าวหน้า  
2. ทฤษฎีลําดับข้ันต่ํา  
   - นโยบายบริษัทและการบริหารงาน  
   - การปกครองบังคับบัญชา 
   - เงินเดือน  
   - ความสัมพันธ์ระหวา่งหัวหน้างาน  
   - สภาพการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยคุณลักษณะงาน 
1. ความหลากหลายทักษะ  
2. ความเก่ียวเน่ืองกันของงาน 
3. ความสําคญัของงาน  
4. ความเป็นอสิระ  
5. ผลสะทอ้นของงาน 

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางาน และคุณลักษณะงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมภิาคตะวันตก 

 
 
 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความผูกพันด้านทศันคติ 
2. ความผูกพันด้านพฤติกรรม 
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  
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4.1 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment) หมายถึง การที่บุคคลมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ี

จะมีส่วนร่วมในองค์การ มีทัศนคติท่ีดี มีความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อองค์การ อีกท้ังมีความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทกับ

การทํางานในองค์การ เพ่ือตอบสนองนโยบายขององค์การ มุ่งสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีองค์การกําหนดไว้ ตามแนวคิดของ 
Allen & Meyer (1997: 106) สรุปแนวความคิดในเร่ืองความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 พวกคือ 
 1. แนวความคิดทางด้านทัศนคติ แนวความคิดนี้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่า

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ ความรู้สึกยึดม่ันกับองค์การ และปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมใน

องค์การ เกิดจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์จากการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการทํางานท่ีตรงกับการคาดหวัง ต้องการท่ีจะ

อยู่กับองค์การต่อไป 
 2. แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์การในรูปของความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม เม่ือคน
มีความผูกพันต่อองค์การแล้วจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีต่อเนื่องหรือคงเส้นคงวาในการทํางาน ความต่อเนื่องในการ

ทํางานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน การท่ีคนผูกพันต่อองค์การ จะพยายามรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหนก็

เนื่องด้วยได้เปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และผลประโยชน์ท่ีต้องสูญเสียไป หากท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป

อย่างถ่ีถ้วน ซ่ึงผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึน หรือผลประโยชน์ท่ีจะสูญเสียไป ทฤษฎีท่ีมีชื่อเสียงและ

ถือเป็นแนวความคิดนี้ คือ ทฤษฎี Side-bet ของ Becker ซ่ึงสรุปได้ว่า การพิจารณาความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจากการ

ท่ีคนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักว่า ถ้าหากเขาลาออกจากองค์การเขาจะได้รับหรือต้องสูญเสียอะไรบ้าง 
 3. แนวความคิดท่ีเก่ียวกับบรรทัดฐานหรือความถูกต้อง แนวคิดนี้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความ

จงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กับองค์การ ซ่ึงเป็นผลมากจากบรรทัดฐานของสังคม บุคคลรู้สึกว่าเม่ือเข้าเป็นสมาชิกของ

องค์การแล้วต้องมีความผูกพันต่อองค์การเพราะนั่นคือ ความถูกต้องและเหมาะสมท่ีควรจะทํา ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็น

พันธะผูกพันท่ีสมาชิกจะต้องมีต่อหน้าท่ีทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์การ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ด้านทัศนคติ 
2) ด้านพฤติกรรม 3) บรรทัดฐานหรือความถูกต้อง 
 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครอบคลุม ความหมายการจูงใจ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ

มนุษย์การเชื่อมโยงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และมูลเหตุจูงใจในการทํางาน ศึกษาจากแนวคิดของ 
Herzberg et al. (1959: 59-83) 
 ทฤษฎีลําดับขั้นสูง (high sequence) เป็นกลุ่มท่ีมีทัศนคติต่องานท่ีทําสูง (high job-attitude sequence) 
กล่าวคือ เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ประกอบด้วยปัจจัย 5  ปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 
  1. ความสําเร็จ (achievement) 
  2. การยอมรับนับถือ (recognition) 
  3. ลักษณะงาน (work itself) 
  4. ความรับผิดชอบ (responsibility) 
  5. ความก้าวหน้า (advancement) 

ปัจจัยหลักท้ัง 5 นี้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และเกิดทัศนคติท่ีดีต่องานด้วย 
 ทฤษฎีลําดับขั้นตํ่า (low sequence) เป็นกลุ่มท่ีมีทัศนคติต่องานท่ีต่ํา (low job-attitude sequence) หรือมี

ทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานท่ีทํา ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีปัจจัยท่ีส่งผลทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ประกอบด้วย

ปัจจัย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 
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  1. นโยบายบริษัทและการบริหารงาน (company policy and administration) 
  2. การปกครองบังคับบัญชา (supervision-technical) 
  3. เงินเดือน (salary) 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน (interpersonal relations-supervision) 
  5. สภาพการปฏิบัติงาน (working conditions) 

ปัจจัยหลักท้ัง 5 นี้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลทําให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน และเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานด้วย 
 จากแนวคิดแนวคิดและทฤษฎี ทฤษฎีลําดับข้ันสูงและลําดับข้ันตํ่า (high sequence and low sequence) 
ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าทฤษฎีลําดับข้ันสูง ประกอบด้วย 1) ความสําเร็จ  2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงาน 4) ความ
รับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า ทฤษฎีลําดับข้ันตํ่า ประกอบด้วย 1) นโยบายบริษัทและการบริหารงาน 2) การปกครองบังคับ

บัญชา 3) เงินเดือน  4) ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน 5) สภาพการปฏิบัติงาน 
 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะงาน 
 คุณลักษณะของงานน้ันนําไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ นําพาไปสู่

การจูงใจในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานท่ีดี และความพึงพอใจในการทํางาน โดยคุณลักษณะของงานท่ีสําคัญจะมีอยู่ 5 
ปัจจัย คือศึกษาจากแนวคิดของ Hackman & Oldham (1980: 90) 
 1. ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) คือ ในการทํางานน้ันผู้ทําได้ใช้ความรู้ หรือทักษะท่ีหลากหลายในการ

ทํางานมากน้อยแค่ไหนซ่ึงงานย่ิงท้าทายมากเท่าไรก็ย่ิงเพ่ิมคุณค่ามากเท่านั้นในทางกลับกันคืองานท่ีไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก 
หรือเป็นงานเดิม ๆ จะเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้ทักษะและอาจเป็นงานท่ีซํ้าซากและไม่ก่อเกิดคุณค่าเพ่ิม 
 2. ความเก่ียวเนื่องกันของงาน หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (task identity) คือได้ทํางานนั้นเป็นชิ้นเป็นอัน

แค่ไหน ได้ทําจนจบกระบวนงาน หรือได้ทําเพียงบางส่วน บางจุดของงานเท่านั้น ซ่ึงในงานตามสายการผลิตมักพบว่าพนักงาน

จะทํางานเป็นบางส่วนของงาน 
 3. ความสําคัญของงาน (task significant) คืองานนั้น ๆ มีความสําคัญ และมีคุณค่าแค่ไหนความสําคัญนั้นอาจเป็น

ความสําคัญ และมีคุณค่าต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อองค์การ หรือมีค่าต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือต่อสังคมเพียงไร และอาจ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอย่างมาก เช่น งานขับรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร 
 4. ความเป็นอิสระ (autonomy) คือผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานท่ีตนเองรับผิดชอบแค่ไหนโดยได้ใช้ความคิด ได้ตัดสินใจ

ด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเอง หรือในทางกลับกันอาจจะเป็นงานท่ีต้องทําตามคู่มือ หรือตามคําสั่งเท่านั้น 
 5. ผลสะท้อนของงาน (feedback) คือผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับผลงานตนเองหรือไม่เพราะการได้รับ

ข้อมูลย้อนกลับจะทําให้ได้ทราบว่า ผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นอย่างไร มีผลต่อ 
 ปัจจัยของงานท้ัง 5 ประการนี้มีผลต่อสภาวะทางจิตใจท่ีสําคัญ และทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ได้ผลงานท่ีมี

คุณภาพ สร้างความพึงพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความหลากหลาย

ทักษะ 2) ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน 3) ความสําคัญของงาน 4) ความเป็นอิสระ 5) ผลสะท้อนของงาน 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม

ภูมิภาคตะวันตก จํานวน 716 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม

ภู มิภาคตะวันตก จํานวน 260 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (stratified random sampling)  ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
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Informant) คือ ตัวแทนฝ่ายฝ่ายบริหาร แห่งละ 1 คน ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แห่งละ 1 คน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  รวมท้ังหมด 8 คน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  อัตรา
เงินเดือน สถานภาพ  และหน่วยงานที่สังกัด  ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ทฤษฎีของ Herzberg et al. (1959: 59-83)  ได้แก่ 
ทฤษฎีลําดับข้ันสูง (high sequence) 1) ความสําเร็จ 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงาน  4) ความรับผิดชอบ  5)  
ความก้าวหน้า ทฤษฎีลําดับข้ันตํ่า (low sequence) 1) นโยบายบริษัทและการบริหารงาน 2) การปกครองบังคับบัญชา  3) 
เงินเดือน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน 5) สภาพการปฏิบัติงาน  ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน ทฤษฎีของ  
Hackman & Oldham (1980: 90)  ได้แก่ ความหลากหลายทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ความสําคัญของ

งาน ความมีอิสระของการตัดสินใจในงาน ผลสะท้อนกลับจากงาน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ Allen & Meyer (1997: 106) 

ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านทัศนคติ 2) ด้านพฤติกรรม 3) ด้านบรรทัดฐาน 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 – มิถนุายน 2561 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
 2. สามารถเสนอผู้บริหารในการวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้เกิดความผูกพันต่อองค์การอย่างย่ังยืนต่อไป 
  
7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อาศัยการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method) ท้ังเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  เป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
      2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการนําผลจากการศึกษาเชิงปริมาณมาสร้างประเด็นในการ

สัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interviews) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก   
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติสรุปอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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8. สรุปผลการวิจัย 
 

8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.15 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 58.46 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.15 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  
70.38  รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10 คิดเป็นร้ายละ 42.69  
รองลงมามากกว่า 10 ปี  38.08  มีอัตราเงินเดือน มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 85.00 มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ  62.69 รองลงมาสมรส คิดเป็นร้อยละ 33.46 หน่วยงานท่ีสังกัดสํานักงาน/สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 68.46 
รองลงมาสายวิทย์ คิดเป็นร้อยละ  21.92  

 

8.2 การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทํางาน คุณลักษณะงานและความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏใน

กลุ่มภูมิภาคตะวันตก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81)  เม่ือพิจารณาจําแนกตามทฤษฎีลําดับขั้นสูงและทฤษฎีลําดับขั้นตํ่า (high 
sequence and low sequence) ตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ซ่ึงเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ความรับผิดชอบ ( X  = 4.16) ด้านความสําเร็จ ( X  = 4.08) ด้านลักษณะงาน ( X  = 3.93) สภาพการปฏิบัติงาน ( X = 3.79) 
ความก้าวหน้า ( X = 3.78)  การปกครองบังคับบัญชาและการยอมรับนับถือ ( X = 3.77) นโยบายองค์การและการบริหารงาน  
( X = 3.67) ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน ( X = 3.64) ผลตอบแทน ( X = 3.55) ตามลําดับ   

ระดับปัจจัยคุณลักษณะงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมระดับปัจจัยคุณลักษณะงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย   ราชภัฏใน

กลุ่มภูมิภาคตะวันตกภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04)  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านความหลากหลายทักษะ ( X = 4.10) ความสําคัญของงาน ( X = 4.08) ความเป็นอิสระ 
( X = 4.07)  ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ( X = 4.03)  ผลสะท้อนของงาน ( X = 3.94) ตามลําดับ  

ระดับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏใน

กลุ่มภูมิภาคตะวันตก อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10)  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเรียงลําดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้วยความถูกต้อง ( X = 4.21) ด้านทัศนคติ ( X = 4.14) ด้านพฤติกรรม  ( X = 3.93)  ตามลําดับ 
 

8.3 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มเป็นอิสระกัน (independent 
samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ท่ีมีผล

ต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วยอายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ท่ีไม่มี

ผลต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน สถานภาพ  
หน่วยงานท่ีสังกัด  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

848 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

876 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

8.4 การวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ปัจจัยคุณลักษณะงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  และ
ตัวพยากรณ์คือปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และปัจจัยคุณลักษณะงาน พบว่า ไม่มีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุจึงสามารถ

นําตัวแปรท้ังหมดมาวิเคราะห์เพ่ือตอบสมมติฐานได้ โดยสมการมีความแม่นยําในการพยากรณ์ (R2) ได้ร้อยละ 53สรุปผลการ

ทํานายปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ปัจจัยคุณลักษณะงาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  เรียงลําดับจากตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดคือผลสะท้อนของงาน (X15)  
ความสําคัญของงาน (X13)  ความรับผิดชอบ (X4)  สภาพการปฏิบัติงาน (X10) และความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า (X9)   
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตัวแปรอํานาจพยากรณ์และตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการพยากรณ์ปัจจัยแรงจูงใจในการ

ทํางาน ปัจจัยคุณลักษณะงาน ท่ีใช้พยากรณ์การสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกโดยรวม 

ตัวแปร b S.E. β t Sig 
(Constant) .49 .239   2.05 .041 
ผลสะท้อนของงาน (X15) .32 .065 .33 4.86 .000** 
ความสําคัญของงาน (X13) .24 .064 .23 3.76 .000** 
สภาพการปฏิบัติงาน (X10) .11 .044 .14 2.56 .011 
ความรับผิดชอบ (X4) .16 .062 .14 2.55 .011 

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า (X9) .07 .036 .11 2.04 .043 

R= 0.73  R2 = 0.53  Adj R2 = 0.52 S.E.Y. = 0.37  F= 4.16 Sig =.00** 

 
8.5 แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
สรุปแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงจะส่งผลทําให้เกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีดี มีความสามัคคีและมีความผูกพันในองค์การ 
2) ปัจจัยคุณลักษณะงาน คือ ความมีอิสระในงาน บุคลากรสามารถตัดสินใจและวางแผนการทํางานได้อย่างอิสระซ่ึงจะส่งผล

ให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและอยากทํางานกับองค์การ  องค์การควรให้อิสระแก่บุคลากรในการ

ปฏิบัติงานโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับขององค์การ  และ 3) ความผูกพันในองค์การ คือ 
ด้านทัศนคติ โดยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ เกิดความรักความผูกพัน อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ องค์การจึง
ควรสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากรขององค์การ เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกรักและหวงแหนในองค์การ 
 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9.1 ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตก   
 9.1.1 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
โดยภาพรวม บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจําแนกตามทฤษฎีลําดับข้ันสูงและทฤษฎีลําดับข้ัน

ต่ําพบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก มีทัศนคติท่ีดี

ต่องาน และมีความพึงพอใจในการทํางานมาก เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค

ตะวันตก มีแรงจูงใจในการทํางานมากย่อมมีทัศนคติท่ีดีต่องานและองค์การ อีกท้ังมีความพึงพอใจในการทํางาน และส่งผลให้
จํานวนการลาออกลดน้อยลง ดังนั้น บุคลากรท่ีต้องการความสําเร็จ และได้รับการยอมรับนับถือจากหัวหน้างาน และเพื่อน

ร่วมงานนั้น ต้องมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและทําให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมถึงปรับปรุง

แก้ไขงานท่ีรับผิดชอบทันทีเม่ือมีจุดบกพร่อง และมีความยินดีท่ีจะทุ่มเททุกครั้งท่ีได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ และท้าทาย

ความสามารถ ซ่ึงยังทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประยุทธ  อิศดุลย์ (2552) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอเชียนสแตนเลย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับนี้คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านความสําเร็จในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน 
9.1.2 ระดับคุณลักษณะงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดยภาพรวมบุคลากรมีคุณลักษณะงานในการทํางานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก มีทัศนคติท่ีดีต่องาน และมีความพึงพอใจในการทํางานมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก มีคุณลักษณะงานด้านความเกี่ยวเนื่องงาน เป็นลําดับแรก  
รองลงมาคือด้านความสําคัญของงาน ด้านความหลากหลายทักษะ ด้านผลสะท้อนงาน ด้านความเป็นอิสระ ตามลําดับ ท้ังนี้

อภิปรายได้ว่า คุณลักษณะงาน เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งท่ีทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน หากบุคคลมีความพึง

พอใจการ ทํางานแล้วจะทําให้บุคคลเกิดความปิติยินดี มีความสุข และเต็มใจท่ีจะทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง
สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นผลไปสู่คุณภาพชีวิตในการทํางานด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพัชร์  
ชุมวรฐายี (2557)  ศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของคุณลักษณะงานท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญ

ของเจ้าหน้าที บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 128 คน มีความพึงพอใจในคุณลักษณะงานในระดับท่ีสูง 
เพราะธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้การกํากับดูแลจากกระทรวงการคลัง และควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการดําเนินงานท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย สร้าง
ความภาคภูมิใจ ในการทํางานให้กับพนักงาน มีการออกแบบคุณลักษณะงานและหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งได้อย่าเป็น

ธรรมมีความเหมาะสม  1) คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญของเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม 2) การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญมี อิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้า

หน้าท่ีบริการลกูค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัด นครปฐม 3) คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีบริการลกูค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม 4) การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญเป็นตัวแปร

กลางของคุณลักษณะงานและ คุณภาพการให้บริการ โดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญเป็นตัวแปร

กลางแบบ Partial Mediator ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปปรับปรุงการพัฒนาคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าและ

คุณภาพการให้บริการต่อไป 
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9.1.3 ระดับความผูกพันองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค

ตะวันตก  โดยภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านบรรทัดฐานในระดับมาก  รองลงมาคือ 
ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรมีความยินดีและมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์การ ปฏิบัติงานทุกอย่างท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือสนองต่อนโยบาย และเป้าหมายขององค์การ รวมท้ังยินดีให้

ความร่วมมือกับองค์การในทุก ๆ ด้าน พร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์การ  ปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุข มองว่าองค์การแห่งนี้คือบ้านหลังท่ีสองของบุคลากร  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Lyman W.Poter (อ้างถึงใน 
กมลวรรณ ม่ังนุ้ย, 2553) ท่ีกล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กับองค์การ ซ่ึงเป็น

ผลมากจากบรรทัดฐานของสังคม บุคคลรู้สึกว่าเม่ือเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแล้วต้องมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะนั่นคือ 
ความถูกต้องและเหมาะสมท่ีควรจะทํา ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นพันธะผูกพันท่ีสมาชิกจะต้องมีต่อหน้าท่ีทุ่มเทปฏิบัติงาน

ให้กับองค์การ 
 

9.2 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกผล สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  ท่ีมี

ผลต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วยอายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  ท่ีไม่

มีผลต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วยเพศ  ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน สถานภาพ  
หน่วยงานท่ีสังกัด  

 
9.3 ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และปัจจัยคุณลักษณะงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน การศึกษาพบว่า  
9.3.1 ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ของบุคลากรสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏใน

กลุ่มภูมิภาคตะวันตก คือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความสําเร็จ 3) สภาพการปฏิบัติงาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า ซ่ึง
สอดคล้องกับ ประยุทธ อิศดุลย์ (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานบริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
9.3.2 ปัจจัยคุณลักษณะงาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  คือ  1) ผล

สะท้อนงาน 2)  ความสําคัญของงาน 3)  และความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ วนันญา  อดิศรพันธ์กุลและพนิต 
กุลศิริ (2556)  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้นํากับความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญ
ของงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและความมีอิสระในการตัดสินใจมี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

9.4 แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก 

แนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภูมิภาคตะวันตก 1) ด้านทัศนคติ  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ เกิดความรักความผูกพัน อยากเป็นส่วนหนึ่งของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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องค์การต่อไป  และจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผลงานท่ีปฏิบัติส่งผลต่อเจริญก้าวหน้าใน

องค์การ 2) ด้านพฤติกรรม  มีความต้องการที่จะพยายามรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การไว้โดยไม่มีความคิดท่ีจะ

โยกย้ายไปยังหน่วยงานอ่ืน  3) ด้านบรรทัดฐาน เม่ือบุคลากรรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ก็จะทําให้รู้สึกรัก

องค์การ มีความผูกพันต่อองค์การตามมา มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และอุทิศตนให้กับองค์การ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 

 10.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ 
 10.1.1 ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
และควรมีการประชาสัมพันธ์หรือการพบประชาคมเพ่ือให้บุคลากรทุกลําดับชั้นได้ทราบถึงนโยบายในการบริหารงานได้อย่าง

ชัดเจน และสร้างความเชื่อม่ันในระบบการบริหารงานขององค์การให้กับบุคลากร 
10.1.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้มี

โอกาสพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองมากย่ิงข้ึน และมีความก้าวหน้าในหน้าท่ี รวมถึงควรสนับสนุนให้บุคลากร

ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และควรมีนโยบาย

เรื่องการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ชัดเจน และต่อเนื่องมากข้ึน 
10.1.3 ควรมีการเพ่ิมสวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน เช่น เรื่องการรักษาพยาบาลของตัวบุคลากรและบุคคลอ่ืน

ในครอบครัว ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และประกันสุขภาพ 
10.1.4 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับผิดชอบงานได้อย่างเต็มท่ีด้วยความไว้วางใจ เม่ือบุคลากรได้รับ

ความไว้วางใจและเกิดความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ก็จะส่งผลทําให้เกิดความ

คล่องตัวในการทํางาน และความสําเร็จในงานต่อไป 
10.1.5 ควรให้ความสําคัญกับการสร้างสัมพันธภาพหรือสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน 

ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสําคัญ

ของการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน และหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าถึงเพ่ือพูดคุยใน

ฐานะเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือลดความตรึงเครียดและช่องว่างระหว่างกันซ่ึงจะทําให้ทุกคนทํางานได้อย่างสบายใจและเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอีกด้วยรวมไปถึงช่วยให้การบริหารงานทําได้ง่ายย่ิงข้ึน 
 

 10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
10.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มสายวิชาการ

และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
10.2.2 เพ่ือให้สามารถอธิบายการวิจัยได้อย่างครอบคลุมทุกส่วนภายใต้องค์การประเภทเดียวกัน จึงควรทําวิจัยใน

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีในกลุ่มราชภัฏภูมิภาคตะวันตก แล้วนําผลการวิจัยท่ีได้มาเทียบเคียงกันเพ่ือนําไปพัฒนา

แรงจูงใจในการทํางาน คุณลักษณะงาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์การ 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
 

กมลวรรณ ม่ังนุ้ย. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานปฏิบัติงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กระทรวงแรงงาน. (2554). แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555- 2559). กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก. 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

852 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

880 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ประยุทธ อิศดุลย์. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
วรพัชร์ ชุมวรฐายี. (2557). อิทธิพลของคุณลักษณะงานทมีฎต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญของ

เจ้าหน้าที บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วนันญา อดิศรพนธ์กถล และ พนิต กุลศิริ (2556). ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะ งานและพฤติกรรมผู้นํากับ

ความผูกพันต่อองค์กร. วารสารบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. 
อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์. (2561). ความผูกพันองค์การ (Organizational Commitment). ค้นเม่ือ 28 มีนาคม 2560, 

จาก http://anuruckwatanathawornwong.blogspot.com /2018/01/organizational-commitment.html 
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1997). Commitment in the workplace. California: Sage Publications.  
  (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative 

commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63. 
Domjan, M. (1996). The principles of learning and behavior. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. 
Hackman, J. R. & Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Massachusetts: Addision Wesley Comp. 
Herzberg, F., et al. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley and Sons. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30 (3), 607-610. 
Poter, L.W., Steers, R. M., Mowday, R.T, Bouliam. (1974). Organization commitment job satisfaction and 

turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59 (5), 603-609. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 853



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 881 

องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนคิมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

Supportive Components in Building Business Alliances Affecting Competitive 
Advantage of the Automotive Industry in Hemaraj Eastern  

Seaboard Industrial Estates 
 

ณัฐวดี เขียวเจริญ1*  และจุมพฏ บริราช1 
 

1สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*nattawadee.kh@ku.th  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.968 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา และผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จํานวน 188 บริษัท รวมแบบสอบถามจํานวน 564 ชุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความผูกพัน และด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตรมี
ผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ส่วนองค์ประกอบด้านความไว้วางใจ ด้านความ
ร่วมมือ และด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตร ไม่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและ
ความสัมพันธ์ด้านองค์ประกอบในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: พันธมิตรทางธุรกิจ  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  อุตสาหกรรมยานยนต์ 
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Abstract 
 

The objectives of this study was to study the supportive components in Building Business Alliances 
Affecting Competitive Advantage of the Automotive Industry in Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates.  
It was quantitative research and used questionnaire with the reliability at 0.968. The respondents were 
Marketing Manager, Research and Development Manager and Quality Manager with 564 respondents, 
Totaling 188 companies. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation, Multiple Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis. The results of this study found 
that supportive components in Building Business Alliances consisted of Commitment and Alliance Function 
had impact to competitive advantage with statistical significance at .01 and the results of this study can 
be used to strategic planning of business alliances, the impact and relationship of supportive components 
in Building to create competitive advantage effectively. 

 
Keywords: business alliances, competitive advantage, automotive industry 
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1. บทนํา  
 

ภาวะการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากนโยบาย

การจัดซ้ือแบบ Global Sourcing ทําให้มาตรฐานในการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคาขายต้องเปลี่ยนไป เพราะนอกจากท่ีองค์การ

จะต้องเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในประเทศและในภูมิภาคใกล้เคียงแล้ว ยังต้องเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตอ่ืน ๆ ในท่ัวทุกมุม

โลกอีกด้วย ดังนั้นจะต้องพิจารณาสภาวะการตลาดอย่างรอบคอบและนํากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การขายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพโดดเด่นใน

ภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีแข็งแกร่งและได้เปรียบในเร่ืองท่ีตั้งภูมิศาสตร์เพราะ

เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังมีโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีดีทําให้จูงใจผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกท่ีสําคัญมาต้ัง

โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ท้ังนี้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นฐานการผลิต    
ยานยนต์แห่งเอเชีย จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถขยายตัวได้ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย  

ด้านข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ผู้ผลิตยานยนต์ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น      
ซีบอร์ด ระยอง รวมถึงบริษัทเจเนรัลมอเตอร์ และออโตอัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (บริษัทลงทุนร่วมระหว่างฟอร์ดและ

มาสด้า) การท่ีบริษัทระดับสากลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ ทําให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนขั้นท่ีหนึ่ง สอง และสามสนใจมาต้ังฐาน

การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของเหมราช เนื่องจากจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดการด้านโลจิสติกส์และ         
ซัพพลายเชน บริษัทซูซูกิได้ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ซ่ึงเชื่อมเป็นพ้ืนท่ีเดียวกันกับ

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นอกจากนั้น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จํากัด (ประเทศไทย) ได้เลือกพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เป็นท่ีผลิต

รถยนต์ ในทํานองเดียวกัน กลุ่มไทยซัมมิท ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เลือกนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นท่ีตั้งเม่ือต้องขยายการผลิต (WHA Industrial Development, 2018) 
พันธมิตรทางธุรกิจเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีมีความสําคัญและได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน พันธมิตรทางธุรกิจเปรียบเสมือนความร่วมมือกันดําเนินการในส่วนงานต่าง ๆ ท้ังในด้านการ

จัดซ้ือ ด้านการพัฒนาและผลิต ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของรถยนต์ การแบ่งปันด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโรงงาน

และประโยชน์ทางด้านการตลาดท่ีเติบโต ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จะต้องเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ท้ังสองฝ่าย หรือท่ีเรียกว่า 
วิน-วิน (Win-Win) ซ่ึงจากการร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีในการสร้างให้เกิดการรวมพลังใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ ตัวอย่างเช่นเดียวกันกับกลุ่มพันธมิตรของ 3 ค่าย ได้แก่ Renault-Nissan-Mitsubishi ท่ีได้ผลึกกําลังพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมกัน โดยได้กําหนดคุณค่าใหม่ของการประสานพลังร่วมกันดังต่อไปนี้ คือ มีการจัดซ้ือร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน ลงลึกในการ

ดําเนินงานระดับท้องถ่ินท่ัวโลก การใช้ประโยชน์จากโรงงานผลิตร่วมกัน การใช้พ้ืนตัวถังร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  
มีความร่วมมือในการเจาะตลาดเกิดใหม่และในประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงบริษัททางการเงินของ Nissan จะมารองรับการ

บริการแก่ลูกค้า Mitsubishi ในตลาดท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลของการรวมพลังระหว่าง 3 ค่าย ทําให้ตอนน้ีทางกลุ่มมี

ยอดขายรถยนต์ปี 2017 รวมกันท่ี 10.61 ล้านคัน ถือเป็นอันดับ 1 ของโลก ตามมาด้วยรองจาก Volkswagen Group, 
Toyota และ GM นําหน้าคู่แข่งทุกรายแล้ว (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ, 2560) 

การท่ีองค์การต้องการบรรลุเป้าหมายในการสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านพันธมิตรทางธุรกิจ ต้องมีการ
วางแผนหรือกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ในองค์ประกอบของการสร้างพันธมิตร แต่เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นศึกษาถึง

องค์ประกอบสําคัญในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบน้ีกับระดับความสําเร็จของการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจ (รัตนา สีดี, 2559: 262) 
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์ในศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพันธมิตรและองค์ประกอบสนับสนุนการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และพัฒนา รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดท่ีทวีความรุนแรง สร้างความ
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ได้เปรียบในการแข่งขัน ขยายส่วนแบ่งการตลาดขององค์การสําหรับผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อันจะก่อให้เกิดความ

ย่ังยืนและความสําเร็จสืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบความร่วมมือและองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 2. องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 
 

4.1 แนวความคิดเก่ียวกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) หรือการร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์การขึ้นไป เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน นั้นเป็นหัวใจหลักในการนําองค์การไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ     
ดนัย ปัตตพงศ์ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พันธมิตรทางธุรกิจคือการท่ีกิจการร่วมกันลงทุนในโครงการอย่างหน่ึงหรือ

ร่วมมือกันทําธุรกิจอย่างหน่ึงเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ หรือเป็นการถาวร โดยมีการเข้ารับภาระต้นทุน ความเสี่ยง ตลอดจน
แบ่งปันผลพวงท่ีได้รับจากการลงทุน ศุภารดี สําราญร่ืน (2555) กล่าวว่า พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ความร่วมมือระหว่าง

องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตร 
 

 ความไว้วางใจ 
 ความผูกพัน 
 ความร่วมมือ 
 หน้าท่ีด้านพันธมิตร 
 ประสบการณ์ด้านพันธมิตร 

 
 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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องค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป โดยการรวมทรัพยากร ข้อมูล และทักษะความสามารถในการดําเนินกิจกรรมบางอย่าง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตนเองท่ีองค์การไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ถ้าไม่ร่วมมือกับองค์การอ่ืน 
องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีจะทําให้ธุรกิจสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่

พันธมิตรให้คงอยู่ไว้ได้และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ หมายถึง การ
สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหว่างพันธมิตรในการดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้ระบบการทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของตนได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีการเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 2) ความผูกพัน 
หมายถึง ความผูกพันระหว่างองค์การท่ีเป็นคู่พันธมิตร ความพยายามท่ีจะพัฒนาและรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์และแสดง

ออกมาให้เห็นถึงสิ่งท่ีมากกว่าท่ีสัญญา เพ่ือท่ีจะพัฒนาและรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างกัน 3) ความ
ร่วมมือ หมายถึง การพ่ึงพาซ่ึงกัน เป็นการร่วมมือกันเพ่ือท่ีจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละฝ่ายและเป้าหมายท่ีมี

ร่วมกัน 4) หน้าท่ีด้านพันธมิตร หมายถึง การสร้างความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ จากการมีส่วนร่วมซํ้า 
ๆ ระหว่างพันธมิตร สร้างเป็นเครือข่ายภายในระหว่างพันธมิตรเพ่ือความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ การสนับสนุนและ

พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือความสําเร็จในภาพรวมของพันธมิตรทางธุรกิจ และ 5) ประสบการณ์ด้านพันธมิตร หมายถึง การ
เรียนรู้จากบทเรียนหรือความรู้ความชํานาญท่ีได้รับจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอดีตขององค์การ ย่ิงมีประสบการณ์

ทางด้านพันธมิตรทางธุรกิจสูง ย่ิงทําให้ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านพันธมิตรน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเป็นปัญหาท่ีมีแนวทางแก้ไขท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว (รัตนา สีดี, 2559: 254) 

 

4.2 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) สิ่งท่ีทําให้องค์การมีความแตกต่างจากผู้ อ่ืน เป็น

ความสามารถพิเศษขององค์การท่ีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลานานในการปรับตัวเองก่อนท่ีเลียนแบบ

ความสามารถได้ พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น และคณะ (2559) ได้ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ว่า หมายถึง 
การท่ีองค์การสามารถหาวิธีการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ โดยใช้กลยุทธ์การสร้าง

คุณค่า ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
เพ่ือให้สามารถท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืนได้ คณบดี แย้มชุติ และคณะ (2561) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หมายถึง ผลลัพธ์จากผลการดําเนินการด้านกลยุทธ์ท่ีใช้สร้างคุณค่าแก่องค์การให้เหนือกว่าคู่แข่งนั่น คือ ความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน โดยไม่มีองค์การใดสามารถดําเนินการด้วยกลยุทธ์แบบเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้ได้ผลลัพธ์หรือคุณ

ค่าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งอันเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ท่ีองค์การสร้างข้ึนมา 
องค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือสามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้นั้น องค์การจะต้อง

สร้างสรรค์สิ่งท่ีมีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านต้นทุน หมายถึง องค์การสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนท่ีต่ํากว่าคู่แข่งขัน หรือการ

ดําเนินการให้มีประสิทธิผลด้านต้นทุนสูงสุด เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน 2) คุณภาพ หมายถึง ความสามารถในผลิต

สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน เป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปรับปรุง

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 3) นวัตกรรม หมายถึง การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสร้างความแตกต่างซ่ึงทํา

ให้สามารถตั้งราคาและกําไรท่ีสูงข้ึน โดยการสร้างสรรค์ การแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการใหม่ในการทํางาน เพ่ือ

สร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในธุรกิจ และ 4) ความรวดเร็ว หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ท้ังในเรื่องของสินค้า

หรือบริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว มีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอสินค้าใหม่ การปรับปรุงสินค้า หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหาร (พัชสิรี ชมพูคํา, 2552) 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จํานวน 354 บริษัท (WHA Industrial Development, 2018) 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ของ

ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จํานวน 188 บริษัท กําหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727-728) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

ไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทท่ีมีความเกี่ยวข้องในกลุ่ม

อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้เป็นข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท เพ่ือใช้วัดระดับความคิดเห็นขององค์ประกอบสนับสนุน

ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและองค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขัน แบบสอบถามมีการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารธุรกิจจํานวน 2 ท่านและผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่วน

งานปฏิบัติงานธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 ท่าน รวม 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างประเด็นคําถามในแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามจากการทดสอบเก็บข้อมูล

จํานวน 30 ชุด มีแบบสอบถามค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.968  โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปขององค์การ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ 
 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้ จะดําเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มบริษัทตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการฝ่าย

การตลาด 1 ชุด ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 ชุด และผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ 1 ชุด สําหรับแต่ละบริษัท รวมเป็นจํานวน

แบบสอบถามบริษัทละ 3 ชุด ท้ังหมดจํานวน 564 ชุด โดยจะทําการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเก่ียวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลท่ัวไปขององค์การ โดยการหาค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นขององค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและองค์ประกอบของความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 
3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืององค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดนั้น สามารถนําเสนอผลวิเคราะห์ ดังน้ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 1. ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น

ซีบอร์ด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่าง 5-10 ปี และส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในแผนกการตลาด 
 2. ข้อมูลท่ัวไปขององค์การของผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ องค์การประกอบธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจระหว่าง 5-10 ปี 
อยู่ในองค์การท่ีมีพนักงานอยู่ระหว่าง 50-100 คน มีลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจแบบธุรกิจร่วมทุน และมีระยะเวลาในการทํา

พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างน้อยกว่า 5 ปี  
3. องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในระดับ สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (SD = 0.449) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ ด้าน
ความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 (SD = 0.498) รองลงมาคือด้านความผูกพัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (SD = 0.604) ด้าน
ความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.6 (SD =0.426) ด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (SD = 0.544) และ
ด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (SD = 0.565) 

4. องค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ในระดับ สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (SD = 0.520) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ ด้าน
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (SD = 0.541) รองลงมาคือด้านต้นทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 (SD = 0.563) ด้านนวัตกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 (SD = 0.727) และด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 (SD = 0.632) 

5. ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ระหว่างองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความผูกพัน 
ด้านความร่วมมือ ด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตร และด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตรกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า 
องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.667 และเมื่อพิจารณา

ลําดับความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์ประกอบสนับสนุนมีความสําคัญราย

ด้านดังนี้ ด้านความผูกพันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (r = 0.679) รองลงมาคือด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตรมีค่า (r = 
0.587) ด้านความไว้วางใจมีค่า (r = 0.520) ด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตรมีค่า (r = 0.510) และด้านความร่วมมือมีค่า            
(r = 0.487) ตามลําดับ ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 และเป็นค่าบวก 

สรุปสมมติฐานได้ว่า องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปาน

กลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
6. ผลการทดสอบหาความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า องค์ประกอบ

สนับสนุนของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสามารถพยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ โดยผลการศึกษาพบว่า

องค์ประกอบด้านความผูกพัน (Sig. = 0.000) และด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตร (Sig. = 0.000) โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 แสดงว่าองค์ประกอบดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะท่ี

องค์ประกอบด้านความไว้วางใจ (Sig. = 0.249) ด้านความร่วมมือ (Sig. = 0.082) และด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตร (Sig. = 
0.207) ไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.498) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้าน

ความผูกพัน และด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตร สามารถอธิบายระดับความได้เปรียทางการแข่งขันได้ คิดเป็นร้อยละ 49.80 ท่ีเหลือ

อีกร้อยละ 50.20 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.370 
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อความได้เปรียทางการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 เรียงตามลําดับ ได้แก่ องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความผูกพัน โดยมีค่า
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สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.461 ถัดมาคือ องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านหน้าท่ี

ด้านพันธมิตร โดยค่ามีสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.291 
สรุปสมมติฐานได้ว่า องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความผูกพัน และด้านหน้าท่ีด้าน

พันธมิตร มีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น  
ซีบอร์ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ส่วนองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านความร่วมมือ และด้าน
ประสบการณ์ด้านพันธมิตร ไม่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความถดถอยเชิงพหุคูณของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมี   
              ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

Model   B S.E. β     t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.379 0.160  8.622     0.000** 

      ความไว้วางใจ 0.057 0.049 0.054 1.153 0.249 
      ความผูกพัน 0.461 0.044 0.535 10.504     0.000** 
      ความร่วมมือ -0.110 0.063 -0.090 -1.743 0.082 
      หน้าท่ีด้านพันธมิตร 0.291 0.058 0.316 4.970     0.000** 
      ประสบการณ์ด้านพันธมิตร -0.065 0.051 -0.068 -1.264 0.207 

R = 0.706             R2 = 0.498            Adj R2 = 0.494             F = 110.818             SEE = 0.370 

  หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังน้ี 
1. สมมติฐานท่ี 1 องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ผลการวิจัย พบว่า ในการสร้างพันธมิตร

ทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบของการ

สร้างพันธมิตรอยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบท่ีให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก คือ ความผูกพัน รองมาคือ หน้าท่ีด้าน

พันธมิตร ความไว้วางใจ ประสบการณ์ด้านพันธมิตร และความร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา สีดี (2559) ซ่ึงพบว่า

องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีให้ความสําคัญมากเป็นอันดับแรก คือ ความผูกพัน รองมาคือ การทุ่มเทให้กับ

หน้าท่ีด้านพันธมิตร ความร่วมมือ ความไว้วางใจ และประสบการณ์ด้านพันธมิตร จึงมีความเป็นไปได้ว่า การดําเนินธุรกิจใน

รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองของนักวิชาการท่ีมองว่า การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จจากการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจนั้น ยังมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอีกหลายประการท่ีต้องสร้างความเข้าใจเพ่ือทําให้การดําเนินกลยุทธ์

พันธมิตรทางธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภารดี สําราญรื่น (2555) พบว่า

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม ซ่ึงการดําเนินงานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นต้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของงาน 
ระยะเวลาการทํางานและลักษณะของงานได้เป็นอย่างดี ในการดําเนินงานร่วมกันต้องอาศัยความจงรักภักดี ความซ่ือสัตย์และ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ความไว้วางใจเป็นแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน และสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ร่วมกันของกิจการกับผู้ร่วมทุนเพ่ือขยายตลาดและเพ่ิมฐานลูกค้าให้มากขึ้น  
 

2. สมมติฐานท่ี 2 องค์ประกอบสนับสนุนของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบในการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจองค์ประกอบด้านความผูกพัน และด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตรนั้นมีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านความไว้วางใจ ด้านความร่วมมือ และด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตรนั้นไม่มีผลกระทบต่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แสดงให้เห็นว่าองค์การทําพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือด้านธุรกิจเท่านั้น โดยมุ่งเน้นในเร่ือง

ผลประโยชน์ของความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ อาจเป็นการเจรจาตกลงกําหนดถึงสิทธิและหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย

เพ่ือท่ีจะสร้างความผูกพันท่ียอมรับได้ระหว่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพงศ์ ประกอบการดี (2558) กล่าวว่า กลยุทธ์

การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจนั้นช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและลดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อจํากัดเร่ืองต้นทุนท่ีสูงในการดําเนินธุรกิจได้ เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการดําเนินงาน

ร่วมกัน อีกท้ังยังช่วยให้องค์การมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากกว่าด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาศรี 
พงศ์ธนาพาณิช และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบความสามารถทางการแข่งขันนี้ทําให้องค์การสามารถสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและรักษาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องได้ สอดคล้องกับคณบดี แย้มชุติ และคณะ (2561) ท่ีพบว่า 
องค์ประกอบในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดซ้ือด้านความผูกพัน มีผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา สีดี (2559) ท่ีพบว่า ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจให้ความสําคัญกับ

องค์ประกอบในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความผูกพัน อยู่ในระดับมากเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า การที่อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ต้องการบรรลุเป้าหมายในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ต้องมีการวางแผนหรือกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ใน

องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความผูกพันและด้านหน้าท่ีด้านพันธมิตร ในขณะที่องค์ประกอบด้านความ

ไว้วางใจ ด้านความร่วมมือ และด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตรนั้นถึงแม้ว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะไม่ได้สนับสนุน แต่ในการ

ทํางานร่วมกันระหว่างคู่พันธมิตรนั้นมีความจําเป็นท่ีต้องพึงพาระหว่างกันเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายโดยรวมท่ีมีร่วมกันของคู่

พันธมิตร 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1. งานวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์การในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักและเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับ

ภาวะการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และนํากลยุทธ์ด้าน

ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือมุ่งไปสู่ความสําเร็จขององค์การ 
     2. ผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบสนับสนุนในการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยรวม หรือทุกองค์ประกอบ เนื่องจากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า การทําพันธมิตรโดยรวมหรือทุก

องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนั้นส่งผลท่ีสูงมากกว่าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนั้น องค์การ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องให้ความสําคัญกับองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในทุกด้าน เพ่ือให้

สามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึน และเพ่ือให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากนิคมเหมราชอีสเทิร์นซี

บอร์ด เพ่ือจะได้นําผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันมาศึกษาเปรียบเทียบอันจะประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อการขยายธุรกิจต่อไป 
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     2. เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเชิงลึก สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปอาจ

เพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากย่ิงข้ึน 
 

9. เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 

คณบดี แย้มชุติ และคณะ. (2561). ผลกระทบของการสร้างพันธมิตรในการจัดซ้ือต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในการ

จัดซ้ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 12 (27): 
145-156 

ณัฐพงศ์ ประกอบการดี. (2558). วิเคราะห์ถึงความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรและสายการบิน

นอกกลุ่มพันธมิตร. วารสารนักบริหาร 35 (2): 20-32. 
ดนัย ปัตตพงศ์. (2559). เอกสารวิชาการด้านศาสตร์การบริหารธุรกิจ. ค้นเม่ือ 1 พฤษภาคม 2561 จาก 
 http://it.nation.ac.th/faculty/danai/download/mbamadeeasy32.pdf. 
ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และคณะ. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป OTOP จังหวัดนนทบุรี. 
พัชสิรี ชมพูคํา. (2552). องค์การและการจัดการ. (พิมพ์คร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แมคกรอฮิล. 
พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น และคณะ. (2559). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย: หลักฐานเชิง

ประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 9 (2): 115-130. 
รัตนา สีดี. (2559). แนวทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับธุรกิจสปาและ    

นวดไทย. Humanities, Social Sciences and arts 9 (3): 756-779. 
ศุภารดี สําราญร่ืน. (2555). ผลกระทบของกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจท่ี

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ. (2560). จับตามหาอํานาจใหม่วงการรถยนต์กลุ่มพันธมิตร Renault-Nissan-Mitsubishi. ค้นเม่ือ  

2 พฤษภาคม 2561 จาก https://brandinside.asia/renault-nissan-mitsubishi-alliance/ 
WHA Industrial Development. (2018). ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม. ค้นเม่ือ 4 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.wha-

industrialestate.com/th/projects/industrial-estates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 863



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 891 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจใช้เทคโนโลยีบา้นอัจฉริยะ ในบรบิทคอนโดมิเนียม 
Factors Influencing Intention to Use Smart Home Technology,  
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม บริบทคอนโดมิเนียม 

ในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีจะพัฒนานํา
เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียมนําเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จํานวน 400 คน และวิเคราะห์สถิติโดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม บริบทคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงได้แก่ ทัศนะคติ ความเคยชินและการได้รับประโยชน์ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.704, 0.204 และ 0.143 ตามลําดับ และทางอ้อมได้แก่ปัจจัย ด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ ด้านอิทธิพลเชิงสังคม การรับรู้
ความเชื่อม่ันและความใช้งานง่าย มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.558, 0.175, 0.168 และ 0.105 ตามลําดับ และความ
บันเทิงส่งผลทางอ้อมกับทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 1.198 ด้านความซับซ้อนของเทคโนโลยีส่งผลทางอ้อมกับ
ทัศนคติในทิศทางตรงกันข้าม มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -0.712 รวมกันส่งผลไปสู่ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ 
ในกรุงเทพมหานคร  

 
คําสาํคัญ: ความต้ังใจใช้  เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม  คอนโดมิเนียม 
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Abstract 
  

This research aims to study factors that have influences on intention to use smart home technology 
in the context of Bangkok based condominiums, as well as suggest guidelines for real estate entrepreneurs to 
utilise smart home technology in condominium to its maximum benefits. The research was carried using 
a quantitative research methodology. The questionnaire is used as a research instrument to collect data 
from a sample of 400 cases. The analysis is based on descriptive statistics, exploratory factor analysis, and 
structural equation modeling. The findings reveal that factors influencing intention to use smart home 
technology in Bangkok-based condominiums was statistically significant at 0.05 level. Direct factors influencing 
the intention to use smart home technology in condominiums are attitude, habit and usefulness with the 
coefficients of 0.704, 0.204 and 0.143 respectively. While the indirect factors are perceived compatibility, 
social influence, perceived trust and perceived ease of use with the coefficients of 0.558, 0.175, 0.168 and 
0.105 respectively. And hedonic motivation had an effect on the attitude indirectly with the coefficients 
of 1.198. Technological complexity had an indirect negative effect on the attitude with the coefficients of 
-0.712. As a result, all factors had an influence on the intention to use smart home technology in Bangkok. 
 
Keywords: intention to use, smart home technology, condominium 
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1. บทนํา  
 

 ในปัจจุบัน Internet of thing หรือ IoT ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนหลายอุตสาหกรรมของโลกไม่ว่าจะเป็น

ระบบค้าปลีก เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีอุปกรณ์ประเภท IoTสูงถึง 
2.08 หม่ืนล้านชิ้นในปี 2563 และ IDC ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดไอโอทีท่ัวโลกในปี 2563 มีมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ 
(Smart home, seamless life Unlocking a culture of convenience, 2560) ซ่ึ งสะท้อนให้ เห็น ถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปและโอกาสในการเติบโตของหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับในเอเชียแปซิฟิก ว่าเป็น

ประเทศท่ีควรแนะนําให้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย โดยอยู่ในอันดับท่ี 7 ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ของไทยท่ีถูกจับตามอง

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาได้แก่ คอนโดมิเนียมในรายงาน Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific ของ PwC ปี 2561 
ภาพรวมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างมากในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือชานเมือง

ต่างพบเห็นคอนโดมิเนียมได้โดยง่าย และยังคงเป็นปีท่ีภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง จากรายงานแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ประจําปี 2562 (DDproperty Property Market Outlook,2019) ซ่ึง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 จะอยู่ท่ีประมาณ 186,500 
หน่วย เพ่ิมข้ึนประมาณ 14.1% จากปีก่อนหน้า ทําให้ตลาดคอนโดมิเนียมเปน็ท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึน 

แม้ว่าอุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ พบว่ามีห้องชุดในตลาดคงเหลือประมาณ 
58,000-60,000 หน่วยในปี 2561 (Nexus Research, 2560) แม้ว่าอุปสงค์จะโอเวอร์ซัพพลาย์ไปบ้าง แต่ความต้องการท่ีอยู่

อาศัยก็ยังมีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความท้าท้ายมาก ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

คอนโดมิเนียมไม่ได้แข่งขันกันท่ีราคาหรือจํานวนห้องเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนําเทคโนโลยีมาสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันคือเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ 
ซ่ึงในประเทศไทยตลาดสมาร์ทโฮมกําลังค่อย ๆก้าวเข้ามา มีการคาดการณ์มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในปี 

2563 จะสูงถึง 2,500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ท่ี 645 ล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ี 40% ซ่ึงเป็นโอกาสอย่างมากใน

การนําเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมมาพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียม รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมมาติดต้ังกับท่ีอยู่อาศัยหรือ

คอนโดมิเนียมสามารถเพิ่มมูลค่า โดย Consumer Electronics Association (CEA) กล่าวว่าการนํา เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมสา

มารถเพิ่มราคาปิดสุดท้ายของบ้าน 3% เป็น 5% และจากการสํารวจของ Coldwell Banker ในปี 2560 ยังพบว่า 72% ของ
กลุ่ม Millennials ยินดีจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีให้ท่ีอยู่อาศัยถูกมองว่าเป็นท่ีอยู่อาศัยอัจฉริยะ 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม (Smart home) จะมีข้อดีอย่างมาก แต่ว่า PWC Smart device, 
2017 ได้มีการเก็บข้อมูลว่าประชนชนท่ียังไม่ใช้ยังมีข้อกังวลในหลายเรื่อง รวมถึงในประเทศไทยเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือ

สมาร์ทโฮม (Smart home) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นคือช่วง Introduction ทําให้ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก การลงทุนหรือการพัฒนา

ของธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยท่ีถูกลงทุนไปเป็นจํานวนท่ีสูงกับเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ทําให้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียม เพ่ือนําไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีและเป็น

แนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีจะพัฒนานําเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ท

โฮมในคอนโดมิเนียมนําเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM)  
 มีรากฐานมาจากแนวคิดมาจากทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล(Theory of Reasoned Action: TRA) และ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(Theory of Planned Behavior: TPM)  ทฤษฎีเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ความตั้งใจของปัจเจกบุคคลใน

การกระทําอะไรบางอย่าง (Behavioral Intention: BI หรือ Intention to Use) ซ่ึงจะแสดงออกโดยพฤติกรรมบางอย่างท่ีถูก

กําหนดโดยทัศนคติ โดยปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีมี ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) การรับรู้ถึง

ประโยชน์ ท่ีได้รับ (Perceived Usefulness) คือ ระดับความเชื่อของบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานของตนได้ ซ่ึงคนท่ีจะใช้หรือไม่ใช้นั้นอยู่ท่ีว่า สิ่งนั้นจะช่วยให้การทํางาน ของเขาดีขึ้นหรือไม่ และยัง
รวมไปถึงความรวดเร็วและความถูกต้องท่ีทําให้งานมีประสิทธิภาพ (Davis, 1989)  2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use)  Davis ได้ให้คําจํากัดความ ไว้ว่า ระดับความเชื่อว่าการใช้งานนั้น ไม่ต้องการความพยายามในการ

ใช้งาน นั่นคือ ความง่ายแก่การใช้งาน โดยความง่ายจะเป็นตัวการกําหนดการรับรู้ และเป็นปัจจัยท่ีจะนําไปสู่การรับรู้ ถึง
ประโยชน์ท่ีได้จากเทคโนโลยีการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้โดยแบบจําลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM 
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี(Behavioral Intention: BI) มีท้ังหมด 4 ปัจจัย 
ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยตัวแปรภายนอก (External variables),  การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) การรับรู้ประโยชน์ใน

การใช้งาน(PU) และทัศนคติ(Attitude : AT) ซ่ึงท้ายท่ีสุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการ

ยอมรับ และการใช้งานเทคโนโลยีนั้น 
2.2 แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology : UTAUT)  
 ซ่ึงแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ) อธิบายเพียงเรื่องท่ี

เกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญในการปรับปรุงเพ่ิมเติม

ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความยืดหยุ่นของข้อมูลและความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ี เพ่ือให้ครอบคลุมสิ่งท่ีต้องการศึกษา จึงมีการศึกษา 
แบบจํ าลองทฤษฎีการยอม รับ เทคโน โล ยีและการใช้ เทคโน โล ยี  (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology : UTAUT) เพ่ือขจัดข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 1) ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 2) ความคาดหวังในความพยายาม(Effort Expectancy) 3) อิทธิพลทางสังคม

(Social Influence) 4 สภาพของส่ิงอํานวยความสะดวก(Facilitating Condition)  
  ด้วยข้อจํากัดบางประการของทฤษฎีของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี(UTAUT) พบว่ายังไม่ครอบคลุม

เพียงพอ ประกอบกับการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจทําให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค ดังนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดแบบจําลอง UTAUT เพ่ือทําการศึกษาใน บริบทของผู้บริโภคมากข้ึน ซ่ึงต่อมาได้พัฒนา

เป็นส่วนเป็นแบบจําลอง UTAUT2  (V. Venkatesh, J. Y. L. Thong, and X. Xu, 2012) ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน โดย
เพ่ิมปัจจัย 3 ประการได้แก่ แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Hedonic motivation) มูลค่าราคา (Price value) และความเคยชิน 
(Habit) เพ่ือลดข้อจํากัด และสามารถปรับใช้เพ่ืออธิบายความตั้งใจ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในบริบทของกลุ่มผู้บริโภค

ได้ดีย่ิงข้ึน 
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3. กรอบแนวคิดงานวิจัย  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม บริบทคอนโดมิเนียม ใน
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีจะพัฒนานําเทคโนโลยี

บ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียมนําเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยรับรู้

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในคอนโดมิเนียมซ่ึงไม่สามารถกําหนดจํานวนประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยรับรู้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะในคอนโดมิเนียม ซ่ึงสามารถใช้สูตร

ไม่ทราบจํานวนประชากรของ (Cochran, 1953) โดยกําหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ีร้อยละ 5 ได้จํานวนข้ันตํ่า

ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ี 385 คน แต่เนื่องจากต้องเผ่ือข้อมูลท่ีอาจะเกิดการสูญเสีย หรือเสียหายของข้อมูล เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูล

มาเหมาะสม จึงจะทําการแจกแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 400 แบบสอบถาม ส่วนการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ

ตามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบคําถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) 

โดยมาจากการทบทวนวรรณกรรมและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้วิธีเก็บแบบสอบถามแบบ Online 
ผู้วิจัยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย โดยได้ทําการทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามท่ี

ได้มาร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจํานวนท้ังหมด 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง สอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
และนํามาหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Objective Congruence : IOC)  โดยหากมีค่า  0.5 ≤ IOC ≤ 1.00 : ข้อคําถาม
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เป็นท่ียอมรับ สามารถนําไปใช้ได้  และหาก IOC < 0.5 : ข้อคําถามไม่เหมาะสม ควรต้องปรับปรุง  โดยค่า IOC โดยค่า IOC ท่ี
ได้ท้ังหมดมีค่ามากกว่า 0.5 ข้อคําถามจึงมีความเหมาะสม 

และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือกับกลุ่มทดสอบจํานวน 30 ตัวอย่าง ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวัดความสอดคล้องของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.75 สรุปได้ว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงของข้อมูลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  0.7 
เพ่ือตรวจสอบความแม่นยําและความเหมาะสมพอท่ีจะสามารถนําไปใช้ได้ 

 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 คือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คํานวณค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ส่วนท่ี 2 คือ การทดสอบเพ่ือหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือ

ศึกษาองค์ประกอบร่วมท่ีอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และ วิเคราะห์โมเดลด้วยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของตัวแปรแฝง (Latent 
Variable) และตัวแปรท่ีสังเกตุได้ (Observed Variable) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน

สมมติฐาน 
 
6. ผลการวิจัย 
  

6.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวนท้ังสิ้น 248 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7  มีช่วงอายุ 26-30 ปี จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 66.98 ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001-40,000บาท จํานวน 167 คิดเป็นร้อยละ 38.84 
สถานภาพโสดจํานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 
ส่วนใหญ่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมจํานวน 190 คน ร้อยละ 44.19  โดยรู้จักเทคโนโลยี Internet of thing จํานวน 409 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.12 รู้จักเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ (Smart home) จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 ท่ีพักอาศัย มีการ
ใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ (Smart home) จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 55.12  หากท่ีพักอาศัย มีการใช้เทคโนโลยีบ้าน

อัจฉริยะโดยจะสนใจเทคโนโลยีประเภทเคร่ืองปรับอากาศอัจฉริยะ จํานวน 219 คิดเป็นร้อยละ 50.93 และวัตถุประสงค์หลักท่ี

ใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเพ่ืออํานวยสะดวกสบาย จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 43.26 
 

6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis: EFA) ครบทุกตัวแปร ผู้วิจัยได้นําผลมา

สรุปเป็นแบบจําลองงานวิจัย และกําหนดสมมติฐานของงานวิจัย เพ่ือการนําไปใช้ในการทดสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structure Equation Modeling: SEM)  

 

6.3 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 
ผู้วิจัยวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผู้วิจัยได้ประเมินความสอดคล้องของแบบจําลอง (Evaluation the Data-Model Fit) และปรับค่าสถิติให้มีความสอดคล้อง

พอดี (Fit) ระหว่างแบบจําลองเชิงประจักษ์กับแบบจําลองทางทฤษฎี โดยได้ผลจากการวิเคราะห์ ดังนี้ ค่า CMIN/DF เท่ากับ 
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1.154, GFI เท่ากับ 0.940, AGFI เท่ากับ 0.916, RMSEA เท่ากับ 0.034 เม่ือได้แบบจําลองท่ีมีความสอดคล้องกับแบบจําลอง

ทางทฤษฎีแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยพิจารณาจากตาราง Regression 
Weights พิจารณาค่า p – value ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .001 (***) .01 (**) .05 (*)  

แบบจําลองเชิงประจักษ์ท่ีแสดงผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยต่าง ๆท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียมสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่านํ้าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน P-Value 

Perceived Ease of Use <--- Technological Complexity -0.712 0.004 
Perceived Ease of Use <--- Hedonic Motivation 1.198 0.004 
Perceived Ease of Use <--- Self-efficacy -0.018 0.803 
Perceived Usefulness <--- Perceived Compatibility 0.558 *** 
Perceived Usefulness <--- Perceived Trust 0.168 *** 
Perceived Usefulness <--- Social influence 0.175 *** 
Perceived Usefulness <--- Perceived Ease of Use 0.037 0.007 

Attitude <--- Perceived Ease of Use 0.105 0.033 
Attitude <--- Perceived Usefulness -0.094 0.205 

Intention to Use <--- Price value 0.091 0.144 
Intention to Use <--- Habit 0.204 0.003 
Intention to Use <--- Performance Expectancy 0.079 0.25 
Intention to Use <--- Effort Expectancy 0.049 0.165 
Intention to Use <--- Attitude 0.704 *** 
Intention to Use <--- Perceived Usefulness 0.143 0.033 

 

Intention to 
Use

Perceived
 Usefulness

Perceived
 Ease of Use

Attitude

Compatibillity

Percieved Trust

Social Influence

Technological 
Complexity

Hedonic 
motivation

Self - Efficacy

Habit

Price Value

Performance 
Expectancy

Effort Expectancy

-0.712
1.198

0.204

0.175***

0.037 R2 = 0.57

R2 = 0.65

R2 = 0.01

R2 = 0.84

-0.018

CMIN/DF = 1.454 GFI = 0.940 AGFI = 0.916 RMSEA = 0.034
Note: .001 (***) .01 (**) .05 (*)

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

  

 ผลการวิเคราะห์พบว่าจากผลการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรสังเกตได้ (observe variable) และตัวแปรแฝง (latent variable) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลทางตรงต่อความต้ังใจใช้

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียม คือ การได้รับประโยชน์ (Perceived Usefulness)  ความเคยชิน (Habit) 
และทัศนะคติ (Attitude)โดยมีค่าน้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.143, 0.204 และ 0.704 ตามลําดับซ่ึงสามารถอธิบายว่าเกิดความ

ตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีสมาร์โฮมในคอนโดมิเนียมได้ร้อยละ 57 (R2 = .57)  
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 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางอ้อม คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived Compatibility), การรับรู้ความ

เชื่อม่ัน (Perceived Trust) และ อิทธิพลเชิงสังคม (Social influence) ร่วมกันส่งผลต่อ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceive Usefulness)เท่ากับ 65% (R2 = .65) โดยปัจจัยด้านการรับรู้ความเข้ากันได้(Perceived Compatibility) มีค่า

น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด ท่ี 0.558  รองลงมาคืออิทธิพลเชิงสังคม (Social influence) มีค่าน้ําหนักท่ี 0.175 และ การ
รับรู้ความเชื่อม่ัน (Perceived Trust)  มีค่าน้ําหนักท่ี 0.168 ตามลําดับ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางอ้อม คือ ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (Technological Complexity)และความบันเทิง 
(Hedonic Motivation) ร่วมกันส่งผลต่อ การใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) เท่ากับ 84% (R2 = .84) โดย ปัจจัย

ด้านความบันเทิง (Hedonic Motivation)  มีค่าน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดท่ี 1.196 และ ความซับซ้อนของเทคโนโลยี 
(Technological Complexity มีค่าน้ําหนักท่ี -0.712 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์โมเดลเชิงประจักษ์ 

สมมติฐานกาวิจัย ผลการทดสอบ 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือมีผลเชิงบวกกับการได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 
การรับรู้ความน่าเช่ือถือมีผลเชิงบวกกับการได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 
อิทธพิลเชิงสังคมมีผลเชิงบวกกับการได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีมีผลเชิงลบกับการใช้งานง่ายของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมเินียม ยอมรับ 

ความบันเทิงมีผลเชิงบวกกับการใช้งานง่ายของเทคโนโลยีสมารท์โฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 

ความสามารถในตนเองมีผลเชิงบวกกับการใช้งานง่ายของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ปฏิเสธ 

ความเคยชินมีผลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 

มูลคา่ราคามีผลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยสีมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ปฏิเสธ 
ความคาดหวังในประสทิธิภาพมีผลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยสีมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ปฏิเสธ 
ความคาดหวังในประสทิธิภาพมีผลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยสีมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ปฏิเสธ 
การใช้งานง่ายมผีลเชิงบวกกับการได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 

การได้รับประโยชน์มผีลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยีสมารท์โฮมในคอนโดมเินียม ยอมรับ 

การได้รับประโยชน์มผีลเชิงบวกกับทัศนคติในการใช้เทคโนโลยสีมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ปฏิเสธ 

การใช้งานง่ายมผีลเชิงบวกกับการได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียม ยอมรับ 
การได้รับประโยชน์มผีลเชิงบวกกับความต้ังใจใช้เทคโนโลยีสมารท์โฮมในคอนโดมเินียม ยอมรับ 

 
7. อภิปรายผลและสรุปผล 
 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียมมีรายละเอียด

ดังนี้ จากผลการทดสอบทางสถิติพบว่า การทัศนคติ ความเคยชิน และการได้รับประโยชน์ส่งผลทางบวกกับความตั้งใจใช้

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะตามลําดับ โดยด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบท

คอนโดมิเนียมมากท่ีสุด โดยปัจจัยด้านทัศนคติสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ของ Devis(1989)  และสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ Brauner, P., Heek, J. and Ziefle, M.(2017) โดยกล่าวว่า ทัศนคติของแต่ละคนท่ีมีต่อเทคโนโลยีเป็น

ปัจจัยสําคัญในการยอมรับ รวมถึงสอดคล้องกับวิจัย ของAhmed Shuhaibera , Ibrahim Mashalb (2018) ท่ีศึกษาของการ

ยอมรับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยโดยผลการวิจัยยืนยันได้ว่า ทัศนคติของผู้ใช้มีต่อการยอมรับสมาร์ทโฮม ทําให้

เห็นว่าปัจจัยด้านทัศนคติเป็นส่วนสําคัญต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ  
ด้านความเคยชิน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลรองลงมา ท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบท

คอนโดมิเนียม โดยสอดคล้อง ซ่ึงแนวคิดทฤษฎี ของ Venkatesh, Thong, and Xu (2012: 157 - 178) ท่ีพบว่า ความเคยชิน
มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้ และยังสอดคล้องกับ ผลการสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ท่ี 26 -30 ปี 
รองลงมาคือ 31 - 35 ปี และ 20 – 25 ปี โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Gen Y (ผู้ท่ีมีอายุ 22-39 ปี) ซ่ึงผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ี
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มีใช้อินเตอร์เนตเฉลี่ยมากท่ีสุดเป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที(ผลการสํารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, 2560) เนื่องจากมีความเคยชินในการใช้เทคโนโลยี ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความ

สนใจท่ีจะใช้งาน   
ด้านการได้รับประโยชน์ ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะนั้น ผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจหรือสนใจก็ต่อเม่ือรับรู้

ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับโดยแนวคิดของ Roger(2003) กล่าวว่า การแพร่กระจายจะถูกยอมรับหรือไม่ 
จะต้องคํานึกถึงการได้รับประโยชน์ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัย J. Shin et al. (2018) ทําการศึกษาการยอมรับและ

การแพร่กระจายของบ้านอัจฉริยะซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความเข้ากันได้ การใช้งานง่ายและการได้รับประโยชน์มี

ผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการซ้ือเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ  โดยกล่าวว่าการรับรู้ประโยชน์ล่วงหน้าของการบริการเทคโนโลยี

บ้านอัจฉริยะมีความแตกต่างจากบริการและผลิตภัณฑ์ขั้นสูงอ่ืน ๆ   
นอกจากน้ีผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียม พบว่า ยังมี

ปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อ ความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ในบริบทคอนโดมิเนียม อีกท้ังหมดอีก 4 ปัจจัย ได้แก่ มูลค่าราคา 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในความสะดวกเนื่องจากในประเทศไทย

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะยังเป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังไม่แพร่หลายมากนัก รวมถึงการนํามาใช้ในบริบท

คอนโดมิเนียมนั้นยังมีไม่เยอะมาก เพราะอยู่ในช่วงท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพย์กําลังเริ่มลงทุกหรืออยู่ในช่วง R&D สอดคล้องกับ 
Technology Life cycle: TLC โดยช่วงแรกของการวิจัยพัฒนาและทดสอบตลาด ยังเกิดการยอมรับไม่มากนักหลังจากน้ัน

แล้วถึงจะเกิดการยอมรับมากขึ้น  
 

8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

ท่ีจะพัฒนานําเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมในคอนโดมิเนียมนําเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีประเด็นที่สําคัญดังนี้  
1. คอนโดมิเนียมท่ีจะพัฒนานําเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะควรให้ความสําคัญกับทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude) 

โดยผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้โดดเด่นแตกต่างจากโครงการอ่ืน ๆ สร้างความน่าสนใจให้กลุ่มผู้บริโภค เน้น
ในการสร้างกลุ่มเทคโนโลยีได้มีการออกการตลาดเพื่อท่ีจะให้ลูกค้ามีทัศนคติ หรือความรู้สึก ท่ีน่าสนใจ โดยพยายามให้

เทคโนโลยีเหล่านั้นใช้งานท่ีง่ายและใช้ได้ทุกเพศทุกวัยต้องคํานึงถึงการนําเทคโนโลยีมารวมใช้กับท่ีอยู่อาศัย ว่าจําเป็นต้องให้

ผู้ใช้ ใช้งานได้ง่ายสะดวก เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดความตั้งใจท่ีจะใช้งานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)  
2. ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควรนําเทคโนโลยี Smart home ท่ีมาใช้ในคอนโดมิเนียมท่ีเป็นท่ีรู้จัก และมีชื่อเสียง 

แสดงได้ถึงตัวตนผู้ใช้งานและมีภาพลักษณ์ตรงกับผู้ใช้งาน   ดังนั้นผู้ท่ีจัดหาเทคโนโลยีสมาร์โฮมท่ีจะนํามาใช้ในคอนโดมิเนียม

ต้องมีการหาข้อมูลบริษัทเทคโนโลยีท่ีมีความนิยมในขณะน้ัน เนื่องจากปัจจุบันความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
หากเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ไม่เป็นไปตามกระแสสังคม จะทําให้การลงทุนนั้นเสียประโยชน์     

3. เริ่มแรกในการนําเทคโนโลยี Smart home มาใช้ในคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบควรมุ่งเน้นการสร้าง Experience 
ในคอนโดมิเนียม โดยเริ่มจากการนําเทคโนโลยี Smart home มาทดลองให้ผู้บริโภคใช้ในบางพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความเคยชิน

ให้กับผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี และ

เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน 100 ราย 
ซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่างประชากรจากสูตรของคอแครน กรณีท่ีไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน และใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)  

ผลการวิจัยพบว่าระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้สูงอายุ
ให้ความสําคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านราคา
ตามลําดับ สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัด
สระบุรีพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 
This research aims to study dietary supplements purchasing behavior of elderly in Saraburi Province 

and to compare marketing mix affecting dietary supplements purchasing behavior of elderly on demographic 
factors. The samples of this study were 100 elderly who used to buy dietary supplements product which 
calculated from Cochran formulation in the case of unknown population then were selected by purposive 
sampling method. Data were collected through questionnaire. Statistical procedures in this study were 
percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and one-way anova.  

The study demonstrates the overall of marketing mix and each part were in high level which 
take- part in order of product promotion, place and price as follow. For hypothesis testing, the difference 
between demographic, gender age education occupation and income per month, and marketing mix found 
a difference at statistic significant level 0.05. 

 
Keywords: marketing mix, dietary supplements product, elderly 
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1. บทนํา 
 

สุขภาพท่ีแข็งแรงมาจากการรับประทานอาหารท่ีครบ 5 หมู่ และการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ แต่เม่ือสังคม
เปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สังคมเมืองมากข้ึน ผู้คนดํารงชีวิตภายใต้ความเร่งรีบ การรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและการออก

กําลังกายถูกละเลยไปรวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลเสียกับสุขภาพท้ังสิ้น ภูมิต้านทานของ

ร่างกายในการต่อสู้กับโรคต่าง ๆ แย่ลงส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากกระแสการรักสุขภาพในปัจจุบัน 
เพราะต้องการลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเครียด รวมถึงต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับร่างกาย เพ่ิมประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร ลดความอ้วน และเพิ่มความสวยงามในร่างกาย ทําให้ประชาชนหันมาให้

ความใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเริ่มพิถีพิถันในเร่ืองอาหารการกิน และหันมาออกกําลังกายมากขึ้น อีกสิ่ง
หนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทคือ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงในปัจจุบันมีการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อย่างรวดเร็ว และยังมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจตลาดกลุ่มนี้มากข้ึน 
นอกจากนั้นสังคมท่ีเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทําให้การซ้ือขายสินค้าและบริการมีทางเลือกมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละราย

พยายามศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
นอกจากนี้ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาตลาดโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรคร้ังสําคัญ คือ การ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดท่ีลดลงและการเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จากรายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่า จํานวน
ประชากรผู้สูงอายุของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากในปี 2553 ประชากรโลก 7,001 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 
จํานวน 865 ล้านคน (สัดส่วนผู้สูงวัยร้อยละ 12.4) ใน ปี 2573 ประชากรโลก 8,517 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 
ปี 1,574 ล้านคน (สัดส่วนผู้สูงวัย ร้อยละ 18.4) ในปี 2593 ประชากรโลก 9,708 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 
2,433 ล้านคน (สัดส่วนผู้สูงวัยร้อยละ 25.1) (The EXIM Bank of Thailand, 2012) สําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า

ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.48 ล้านคน มีสัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 15  ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด (สืบพงษ์ สมิตทันต์, 2561) แต่เม่ือพิจารณาจากอัตราเจริญพันธ์ุรวมของหญิงท่ีอยู่ในอัตราท่ีต่ํากว่า

ระดับทดแทน โดยมีแนวโน้มลดลงจากอดีตและคาดว่าน่าจะลดลงอีกในอนาคต รวมถึงอัตราตายก็จะมีแนวโน้มลดตํ่าลงและ

คนมีอายุยืนยาวข้ึน จึงทําให้โครงสร้างของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” ซ่ึงส่งผลให้เกิด

ความต้องการทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริการและสินค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนั้น
ตลาดอาหารกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2561 จะมีอัตราการขยายตัวประมาณ 7-8% และมี
โอกาสการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต (สืบพงษ์ สมิตทันต์, 2561) นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มท่ีมีกําลังซ้ือสูง จึง
กลายเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจอาหารท่ีจะตอบสนองตลาดผู้สูงอายุ เช่น อาหารท่ีสะดวกต่อการบริโภค กลืนได้ง่าย สามารถ
ป้องกันโรคเพื่อทดแทนยา อาหารท่ีช่วยในระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร อาหารท่ีผลิตจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สําหรับผู้สูงอายุ  
ดังนั้นจากจํานวนประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับแนวโน้มการดูแลสุขภาพ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ซ่ึงจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ รวมท้ังเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันในการประกอบธุรกิจต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003) กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้พึงพอใจ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร
หรือบุคคล 
                  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวท่ีสองที่เกิดข้ึนจาก product ราคาเป็น

ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคาน้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็
จะตัดสินใจซ้ือ 
                  ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบัน

และกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ

สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีชว่ยในการกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
                   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพ่ือสร้าง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal selling) และการติดต่อสื่อสารโดย
ไม่ใช้คน (Non-Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึง
ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และคู่แข่งขันให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

การตลาด คือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยเครื่องมือทางการตลาด 4 ตัวได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซ้ือและใช้สินค้า

และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ (Kotler & Armstrong, 2012) โดยเร่ิมจากสิ่งกระตุ้นจากการตลาดและสิ่งกระตุ้น

ทางสิ่งแวดล้อมไปกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคและกระบวนการทางจิตวิทยาร่วมกับลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิด

กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจซ้ือ 
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      4.2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ และ การใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ

ผู้บริโภค คําถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Wsและ 1Hs เพ่ือค้นหาคําตอบ 7ประการ หรือ 7Os รายละเอียด
มีดงัต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550). 

     ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ท้ังทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์  
     ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซ้ือ 

(Objects) เช่น คุณสมบัติ หรือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน  
     ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy ?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

(Objectives) ของผู้บริโภค 
     ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying ?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของ

กลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
     ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy ?) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 

(Occasions) 
     ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง 

(Outlets) ท่ีผู้บริโภคไปซ้ือ 
     ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy ?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงข้ันตอนในการตัดสินใจ

ซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลการตัดสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลังการซ้ือ 
ดังน้ันสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าและบริการ ผ่านการตอบ

คําถาม 7 คําถาม ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซ้ืออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 
ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหนและผู้บริโภคซ้ืออย่างไร เพ่ือจะได้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้ดี

ย่ิงข้ึนและนําไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน

อนาคตต่อไป 
 

4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พัชรัมภา ม่วงมุลตรี (2561) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของ

นักท่องเท่ียวในตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือสินค้าส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเท่ียว โดยนิยมซ้ือสินค้าของท่ีระลึก/สินค้า OTOP และซ้ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค สําหรับบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซื้อ

สินค้าคือตนเอง และไม่คํานึงถึงช่วงเวลาในการซ้ือ และเลือกซ้ือสินค้าจากร้านท่ีผู้ขายเชิญชวนอย่างดี สําหรับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคามีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา
คือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลําดับ 

พสุธร เรืองถ่ิน (2557) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะซ้ือสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
เหตุผลในการซื้อคือต้องการบริโภคเอง โดยซ้ือจากร้านขายของฝาก/ของท่ีระลึก ส่วนความสําคัญของส่วนประสมการตลาด 
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคามีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลําดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าลูกค้าหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ความสําคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร ซ่ึงไม่ทราบจํานวนของประชากรท่ีแน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร จํานวน 100 ราย ซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่างประชากรของ Cochran (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
90% และความคลาดเคลื่อน 0.1 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 68 คน ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วย สถานท่ีท่ี

นิยมซ้ือสินค้า เหตุผลในการซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้า ลักษณะร้านท่ีซ้ือและความถ่ีในการซ้ือ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นคําถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวนท้ังหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 ข้อ ด้านราคา จํานวน 5 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน 5 ข้อ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด จํานวน 5 ข้อ หลังจากนั้นนํามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองวัด โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 แสดง
ว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) และหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbanch’s alpha) พบว่าความเชื่อม่ันของข้อคําถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.75 - 
0.92 ซ่ึงอยู๋ในเกณฑ์ความเชื่อม่ันสูงและนําไปใช้ทดสอบได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

 5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics )ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58) มีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ร้อยละ 
63) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป/เกษตรกรรม (ร้อยละ 28) และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 39) 

6.2 สําหรับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้า

จากร้านสะดวกซ้ือ (ร้อยละ 47) และห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 33) ส่วนประเภทสินค้าท่ีซ้ือพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าจาก

แบรนด์ท่ีนิยมในประเทศ (ร้อยละ 80) และแบรนด์จากต่างประเทศ (ร้อยละ 20) โดยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินค้านั้นพบว่า ส่วน
ใหญ่ซ้ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 81) รองลงมาคือ เพ่ือเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก (ร้อยละ 16) สําหรับบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ในการซ้ือสินค้า พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วยตัวเอง (ร้อยละ 57) รองลงมาคือ ครอบครัว (ร้อยละ 37) ส่วนช่วงเวลาท่ีซ้ือ

สินค้าพบว่า ส่วนใหญ่จะไม่คํานึงถึงช่วงเวลาในการซ้ือ (ร้อยละ 37) ส่วนลักษณะของร้านท่ีเลือกซ้ือสินค้า พบว่าส่วนใหญ่จะ

เลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าท่ีผู้ขายเชิญชวนอย่างดี (ร้อยละ 49) รองลงมาคือ ร้านค้าท่ัวไปไม่เจาะจง (ร้อยละ 26) สําหรับ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ความถ่ีในการซ้ือสินค้า พบว่าส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือสินค้า 2-3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (ร้อยละ 38) และซ้ือสินค้าทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 
13) ตามลําดับ 

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี พบว่าระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (4.04) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านราคาตามลําดับ (4.09, 4.07, 4.00 และ 3.99)   

6.4 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสม

ทางการตลาดของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 6.4.1 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เม่ือทําการเปรียบเทียบรายด้าน 
พบว่ามีจํานวน 2 ด้านท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา นั่นคือเพศท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาท่ีแตกต่างกัน โดยเพศหญิงให้

ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากกว่าเพศชาย 
 6.4.2 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสระบุรี จําแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคืออายุท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ

ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 6.4.3 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือทํา

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายด้าน พบว่า มีจํานวน 2 ด้านท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่น
คือระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการ

ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
                 6.4.4 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสระบุรี จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายด้าน พบว่าท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้าน

การส่งเสริมการตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคืออาชีพท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
                 6.4.5 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสระบุรี จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือ
ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายด้าน พบว่าท้ัง 4 ด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยด้านราคามีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 61-65 ปี  มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป/เกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
    พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าจาก

ร้านสะดวกซ้ือและเลือกซ้ือสินค้าจากแบรนด์ท่ีนิยมในประเทศ โดยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือ คือเพ่ือการอุปโภคบริโภคและมีการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตัวเอง และจะไม่คํานึงถึงช่วงเวลาในการซื้อ นอกจากนี้มักจะซ้ือสินค้าโดยเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อ 1 ครั้งและ
จะซ้ือสินค้าจากร้านค้าท่ีผู้ขายเชิญชวนเป็นอย่างดี  

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านราคาตามลําดับ เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวันดี รัตนกายแก้ว (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิไลวรรณ อุบลวรรณ์ (2561) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี พบว่าอายุ การศึกษาและรายได้ท่ีแตกต่างกัน ให้ระดับ

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชนานาถ พูลผล 
(2557) ทําการวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสลิมม่ิงในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าลูกค้าท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจ

ใช้บริการสลิมม่ิงพลัสแตกต่างกัน แต่ในขณะท่ีงานวิจัยของ อํานาจ ศรีสมสุข (2556) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม

การตลาดและลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพของผู้ให้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกัน ในขณะท่ีผู้ใช้บริการท่ีมีอายุและสถานภาพแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยท้ัง 4 ด้านในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับท้ังด้าน

ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสม

กับคุณภาพและปริมาณ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือการมีร้านค้าท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ได้แก่ การมีโปรโมชั่น การลดราคา เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายในอนาคต 
 8.2 ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลหรือหัวเมืองใหญ่ ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีกําลังซ้ือสูง เนื่องจากกลุ่มประชากรในพื้นท่ีเหล่านี้เป็น

กลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพ ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและแนวโน้มการดูแลสุขภาพของประชากร 
ทําให้ประชากรพยายามดูแลตนเองผ่านการบริโภคอาหารเสริมต่าง ๆ ซ่ึงหากผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคซ่ึง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 881
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เป็นผู้สูงอายุและมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ก็จะทําให้สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆและสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 
 8.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ิมเติม อาทิ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 8.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสินค้าอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและของโลกในอนาคต  
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การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสขุภาพ กรณศีึกษา โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตําบลวดัเสถียร อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม  

The Development of Application for Health Data Collection Case Study  
at Wat Satien Health Promoting Hospital, Nakhon Chaisri Sub-district,  

Nakhon Pathom 
 

ชลลดา บริบูรณ์1  วนิดา ประทุมถม1  ปวริศร์ ประทุมถม1  รุ้งทอง คงคาหลวง1   
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1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*malinee@webmail.npru.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสุขภาพกรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 
แอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แบบสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบและแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใชง้านของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87) เรียงลําดับรายประเด็น 
คือ 1) ด้านความยากง่ายลักษณะการใช้งานของระบบ (  = 5.00) 2) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (  = 5.00)   
3) ด้านความสามารถ (  = 4.77) และ 4) ด้านความถูกต้อง (  = 4.72) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.77) เรียงลําดับรายประเด็นคือ 1) ด้านการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี  ( = 4.83) 2) ด้านความพึงพอใจ ( = 4.78) และ 3) ด้านทัศนคติ (  = 4.70) ดังนั้นแอปพลิเคชัน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพเหมาะสําหรับการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม      

     
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน  ข้อมูลสุขภาพ  ระบบฐานข้อมูล 
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Abstract 
 
This research aims to 1) develops of Application for health data collection of Wat Sathien Health 

Promoting Hospital, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province, 2) evaluates the efficiency of the 
proposed system. Tools in this research comprise of the proposed system and questionnaires of evaluate 
the system by experts and satisfaction by users. The results show that the proposed system is in an excellence 
level (  = 4.87) evaluated by experts 1) Security Test (  = 5.00) 2) Usability Test (  = 5.00) 3) Functional 
Requirement Test (  = 4.87) and 4) Functional Test (   = 4.72) and the satisfaction is in an excellence 
level (   = 4.87) evaluated by users, 1) Technology Acceptance Test (   = 4.83) 2) Satisfaction Test (  
= 4.78) and 3) Attitudes Test (   = 4.70) Therefore, the proposed system is  Application for health data 
collection of Wat Sathien Health Promoting Hospital, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province  

 
Keywords: application, health data, database  
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1. บทนํา  
 

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นสถานพยาบาลประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีการให้บริการสาธารณสุขท่ีหลากหลาย อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู

สภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเกือบท้ังหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน และไม่มีแพทย์ทํางานอยู่เป็นประจํา แต่จะอาศัยความ
ร่วมมือกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกําลังเสริมหลักในการทํางานให้

บรรลุเป้าหมาย (กระทรวงสาธารณสุข,2555) 
              อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) นั้น เป็นรูปแบบหน่ึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และการปฏิบัติงาน

ด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีได้รับการ

คัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตาม หลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหน้าท่ี 
การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจน
ให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลข้ันต้น 
โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกําหนดจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ในการ
จดบันทึกข้อมูลนั้นจะต้องจดลงในกระดาษ การใช้กระดาษในการบันทึกทําให้กระดาษเกิดการชํารุด และสูญหายไปทําให้

ข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนหายไป ใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บมาก จะทําให้ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ (กลุ่ม อสม. บ้าน

ธาตุออก หมู่ 15,2556) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากระบบเดิมท่ีใช้การเขียนในกระดาษโดยนําเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ลดเวลาในการเก็บข้อมูล ลดข้ันตอนในรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจึงได้จัดทําแอพพลิเคชั่นระบบการ

จัดเก็บข้อมูลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพกรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
วัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 คณะทํางานพัฒนาการจัดการความรู้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้นําเสนอการ พัฒนาระบบ

ข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ ซ่ึงเป็นระบบและวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านสาธารณสุข ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ี

ช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุข ท้ังในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยสารสนเทศต่าง ๆ ได้มาจากการเก็บรวมรวมข้อมูล (Data) ท้ังแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะต้อง

นํามาจัดระบบสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ให้เป็นหมวดหมูท่ีง่ายและสะดวกในการนําไปใช้ใน

การบริหารงาน งานควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนา

งานสาธารณสุขให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นใน
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ระบบงานตรวจสุขภาพ เพราะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยด้านสาธารณสุข ท้ังในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุม ป้องกันโรค และการคุ้มครอง ผู้บริโภค  

ดุลยวัฒน์ มาป้อง (2556) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านสาธารณสุขตามชุดมาตรฐานข้อมูล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ในสํานักงานสาธารณสุขจังวัดนนทบุรี ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนานี้เป็น

ต้นแบบและแนวทางให้เห็นว่าสามารถนําเอาข้อมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําโดยการให้บริการประชาชนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์สุขภาพชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการประมวลผลและประกอบการตัดสินใจได้และยัง

ทําให้มองเห็นภาพว่าต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมจากแฟ้มข้อมูลเพ่ือจะทําให้เป็นคลังข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ท่ีจะทํา

ให้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดได้ถูกต้องมากข้ึน ผลการศึกษาการพัฒนาพบว่า ระดับ

ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ ระบบข้อมูลท่ีได้พัฒนาข้ึนสามารถทํางานได้ดี ผลิตสารสนเทศได้ตามต้องการ

และลดข้ันตอน  การทํางานของโปรแกรมเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานเป็นอย่างดี และสามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค์วิจัยครั้งน้ี 
กาญจนา วิริยะพันธ์(2557)ได้ทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลการประกันสุขภาพถ้วน

หน้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยสามารถทําการตรวจสอบและลงทะเบียนสิทธ์ิการประกันสุขภาพเพื่อให้ทราบว่าประชาชนใน

แต่ละเขตพ้ืนท่ีมีการลงทะเบียนสิทธ์ิด้านสุขภาพแต่ละประเภทเป็นอัตราส่วนเท่าใด ประชากรในเขตเมืองจะมีสิทธ์ิประเภท

ประกันสังคมค่อยข้างมาก เป็นต้น จะได้มีการจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริการประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี ผล
การศึกษาการพัฒนาพบว่า ระดับประสิทธิภาพของการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ ระบบข้อมูลท่ีได้พัฒนาสามารถทําได้ดี

และตอบสนองการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒน์ เลิศทัศนีย์ (2550) ได้พัฒนาระบบการบริหารคลังยา เพ่ือสนับสนุนโปรแกรม ฮอสปิทอล โอเอส ซ่ึงเป็น

โปรแกรมพัฒนาโดยภาษาจาวาแอพพลิเคชั่น โรงพยาบาลเทศบาลเชียงใหม่ ผลการพัฒนาพบว่า ระบบสามารถทํางานผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นกรลดการใช้ทรัพยากรของเคร่ือง และสามารถทํางานบริหาร ติดต่อ สั่งซ้ือ หรือดําเนินงานทุก ๆอย่าง 
ได้ทุกแห่งท่ีมีอินเตอร์เน็ต สามารถบริหารคลังยาได้เป็นอย่างดี ลดข้ันตอนการทํางานท่ียุ่งยาก และสามารถตรวจสอบการ

ทํางาน ทํารายได้ตามความต้องการ 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบ่งขั้นตอนการศึกษาและวิธีการดําเนินงานการพัฒนาระบบ ดังน้ี 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ในระบบงานเดิมโดยการจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ เช่น ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ คนชรา เด็กทารก หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจําตัว การจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ อาจทําให้ข้อมูลบางส่วนขาดหาย 
เม่ือเวลาผ่านไปข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน จึงทําให้การทํางานล่าช้า ทางผู้วิจัยและคณะผู้พัฒนาคิดนํา

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนทางด้านฐานข้อมูล เพ่ือให้การทํางานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลวัดเสถียร อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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4.3 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 

 
 

 ภาพท่ี 1 แผนผงัแอปพลิเคชันระบบการจัดการเก็บข้อมูลสุขภาพ 
 

4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้ Thunkable เป็นเครื่องมือในการสร้างแอพพลิเคชั่น

และใช้ GoogleApp เป็นส่วนเสริมในการดําเนินระบบเพื่อให้ตรงกับขอบเขตท่ีตรงตามท่ีออกแบบไว้ 
4.5 นําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
4.6 ประเมินประสิทธิภาพระบบ ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลและนํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาผลสรุปของความพึงพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ตอ้งการศึกษา พร้อมท้ัง ค่าเฉลี่ยรวมของ
แอปพลิเคชันสําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินใช้เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด             

 
5. ผลการศึกษา 

 

 5.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัด

เสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพออกเป็น ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูล
เด็กทารก และข้อมูลหญิงต้ังครรภ์   
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      ภาพที่ 2 หน้าจอแอปพลิเคชัน           ภาพที่ 3 การลงทะเบียน 1                     ภาพที่ 4 การลงทะเบียน 2   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
   
         ภาพที่ 5 หน้าจอหลัก                           ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูล อสม.               ภาพท่ี 7 หน้าจอข้อมูลสุขภาพ                         
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     ภาพท่ี 8 หน้าจอผู้ป่วยติดเตียง 1            ภาพที่ 9 หน้าจอผู้ป่วยติดเตียง 2              ภาพท่ี 10 หน้าจอผู้สูงอายุ 1                 

 
 
 
                     

                 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 11 หน้าจอผู้สูงอายุ 2                    ภาพที่ 12 หน้าจอเด็กทารก 1              ภาพที่ 13 หน้าจอเด็กทารก 2 
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  ภาพท่ี 14 หน้าจอหญิงต้ังครรภ์ 1              ภาพที่ 15 หน้าจอหญิงต้ังครรภ์ 2            ภาพท่ี 16 หน้าจอติดตามผล 1       
 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพท่ี 17 หน้าจอติดตามผล 2                    ภาพที่ 18 หน้าจอติดตามผล 3 
 

      5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพิลเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และศึกษา

ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี      
2) ด้านทัศนคติและ 3) ด้านความพึงพอใจโดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจํานวน 24 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
41.7 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 
รองลงมามีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดและ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 37.5 และอย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 100 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

890 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

918 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 45.8 รองลงมารายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 37.5 
รองลงมา รายได้ 20,001 - 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้  
แอปพลิเคชันเก่ียวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ร้อยละ 87.5 รองลงมาเคยมีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันเก่ียวกับ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ร้อยละ 12.5 ค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน หรือเติมเงิน แต่ละเดือน ส่วนใหญ่ 151 - 300 บาท 
ร้อยละ 45.8 รองลงมา มากกว่า 300 บาท ร้อยละ 37.5 รองลงมา 50-150 บาท ร้อยละ 12.5 และไม่เคยเติมหรือเสียค่าบริการ 
ร้อยละ 4.2 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

ประเด็นการประเมิน μ  
ระดับ 

ด้านความสามารถ 4.77 .384 มากท่ีสุด 
ด้านความถูกต้อง 4.72 .481 มากท่ีสุด 
ด้านความยากง่ายลักษณะการใช้งานของระบบ 5.00 .000 มากท่ีสุด 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5.00 .000 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.87 .216 มากท่ีสุด 
  
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีใช้แอปพลิเคชัน

ระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จํานวน 24 คน 
ประเด็นพิจารณา μ 

 
ระดับ 

ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 4.83 .201 มากท่ีสุด 
ด้านทัศนคติ 4.70 .204 มากท่ีสุด 
ด้านความพึงพอใจ 4.78 .212 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.77 .160 มากท่ีสุด 
  
6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีใช้แอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้แอปพลิเคชันระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้านความพึงพอใจมีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านทัศนคติมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ความพึงพอใจของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ 1) ระบบของแอปพลิเคชัน 
ใช้งานได้ง่าย 2) ขั้นตอนในการใช้บริการแอปพลิเคชันทําได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 3) ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันช่วยให้การ

ประมวลผลได้สะดวก รวดเร็ว  4) ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 5) เทคโนโลยี 
มีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 1) ท่านรู้สึกถึงความสะดวก รวดเร็ว 
ของการเก็บข้อมูล 2) ท่านพอใจกับการใช้แอปพลิเคชันในการปฏิบัติงาน 3) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันทําให้การทํางานสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 4) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันมีข้อมูลครบถ้วนและ คลอบคลุม ในการจัดเก็บข้อมูล 5) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน 
ทําให้การทํางานของท่าน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 1) แอปพลิเคชันช่วยให้ลด
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ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 2) ท่านยินดีท่ีจะโหลดแอพพลิเคชั่นในการทํางาน 3) ข้อมูลท่ีท่านจัดเก็บตรงตามความต้องการ

และมีความถูกต้องแม่นยํา 4) ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสม  
 
7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 และผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีระดับมากท่ีสุดอันดับหนึ่งซ่ึง

สอดคล้องกับ ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2560) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางสังคมมากท่ีสุด เม่ือผู้สูงอายุพบเห็นเพ่ือน หรือบุคคลท่ีตนเองสนิทชิดเชื้อ 
หรือชื่นชอบใช้งานบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความรูสึกอยากใช้งาน และเกิดความตั้งใจจะใช้งาน 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐมด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 1). แอปพลิเคชันช่วยให้

ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 2). ท่านยินดีท่ีจะโหลดแอพพลิเคชั่นในการทํางาน 3). ข้อมูลท่ีท่านจัดเก็บตรงตามความ

ต้องการและมีความถูกต้องแม่นยํา 4). ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านทัศนคติ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 1) ท่านรู้สึกถึงความสะดวก รวดเร็ว ของการเก็บข้อมูล 2) ท่านพอใจกับการใช้แอปพลิเคชันในการ

ปฏิบัติงาน 3) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันทําให้การทํางานสะดวก รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 4). ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันมีข้อมูลครบถ้วน

และ คลอบคลุม ในการจัดเก็บข้อมูล 5) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันทําให้การทํางานของท่าน มีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงสอดคล้อง

วินัย วาหลวง (2558) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ออนไลน์” ขึ้นมา เพ่ือช่วยให้การ

ทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึนแอพพลิเคชั่น อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ออนไลน์จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและบริหารจัดการการทํางานด้านสาธารณสุขชุมชนและช่วย

ลดข้ันตอนการทํางานให้รวดเร็วข้ึน      
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การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบรุ ี
Self-Reliance of Ban Don Phrom Community in DonKha District,  

Bangphae District, Ratchaburi Province 
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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาเร่ืองการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย 2 ประการคือ 1)  เพ่ือศึกษาระดับการพ่ึงตนเองของชุมชน และ 2)  เพ่ือหาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการพ่ึงตนเอง
ของชุมชน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายคือประชากรในท้องถ่ิน และสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐในท้องถ่ิน แบบสอบถาม
ถูกนําไปใช้ในจํานวนประชากร 100 คน งานวิจัยนี้ใช้ความถ่ีร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้การทดสอบ 
F-test และ Anova เพ่ือเปรียบเทียบกับสองกลุ่ม และสําหรับการเปรียบเทียบสามกลุ่มใช้การทดสอบ LSD  

ผลการวิจัยพบว่า การพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท้ังหมด ( X = 4.36) ท้ังทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ   

 

คําสําคัญ: การพ่ึงตนเอง  ชุมชนดอนคา 
 

Abstract 
 

This research is to study for community Self-Reliance of BanDon Phrom Community In DonKha 
District, Bangphae District, Ratchaburi Province. There are two objectives; 1) studying the level of community 
self-sufficiency and 2) looking for guidelines of community. Simple random sampling was locals, local 
government officers and stakeholders. The questionnaire was applied in 100 people and an in-depth 
interview was applied in one local leader. Frequency, percentage and standard deviation were used in 
this research. Moreover, F-test and One-way Anova test also were used to compare for two groups. For 
comparing three group, LSD test was used.  

This research found that there was high level ( X = 4.36) for community perspectives in level of 
community self-sufficiency. All topics found in high level; Mind set, social, economy, local wisdom and 
natural capital. 
 

Keywords: community self-sufficiency, Donkha community 
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1. บทนํา  
 

ในอดีตสภาพสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่พ่ึงตนเองมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีความสัมพันธ์กันแบบพ่ึงพาอาศัยกับ

ธรรมชาติมีการประกอบอาชีพเพ่ืออยู่รอด ทําให้ชุมชนในอดีตเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ แต่ในปัจจุบันประเทศ

ไทยมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงทําให้สงัคมขาดการพ่ึงพาตนเอง 
ชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ประกอบไปด้วยหลายครัวเรือน ในแต่ละครัวเรือน

มีการทําอาชีพหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ทําสวน ทํานา ค้าขาย แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกุ้ง เพราะเดิมมีการทํานากัน แต่ต่อมา
กุ้งในท้องตลาดท่ัวไปมีราคาท่ีดีจึงทําให้สมาชิกในชุมชนหันมาเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามกันเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแต่เดิมชุมชน
บ้านดอนพรมยังไม่ค่อยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชน แต่ในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือใน

การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ แต่ในชุมชนบ้านดอนพรมก็ยังมีปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการจัดต้ังกลุ่มสมาชิกข้ึนมาเพ่ือให้กลุ่มสมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสามัคคีกันและ

ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันภายในชุมชนตนเอง เช่น การเย็บกระเป๋า สานตะกร้า เสื้อลาวโซ่ง และผลิตภัณฑ์ของลาวโซ่ง ทํา

ให้เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็งและจัดเป็นชุมชนท่ีสามารถนําไปเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดการเป็นชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองในขณะท่ี

ชุมชนใกล้เคียงอ่ืน ๆ ก็มีปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออํานวยเหมือนกันแต่ก็เป็นชุมชนปกติธรรมดาท่ัว ๆ  ไปเท่านั้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรศึกษาระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัด

ราชบุรี เพราะชุมชนน้ีเหมาะแก่การท่ีจะทําการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด เพ่ือจะนําผลท่ีได้จากการทําวิจัยไปให้ชุมชนได้นําไปพัฒนา

ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
2.  เพ่ือหาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัด

ราชบุรี 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

เตชิต ตรีชัย (2559)  ได้วิจัยเร่ือง การพึ่งตนเองตามเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการพึ่งตนเอง

ตามหลักปรัชญาของพอเพียงของผู้สูงอายุ  2) ความต้องการพัฒนาในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
3) รูปแบบในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในเขตตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ดังนี้ การวิจัยประชากรจํานวน 1,265 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 297 คน กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ จํานวน 12 คน ท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การระดมสมอง สถิติ
ท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ

พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดย พ่ึงตนเอง ด้านสังคม และด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าภาพรวมตามลําดับ  

มาริสา จันทร์ฉาย (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุและแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายและสังคมจิตใจ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จํานวน 280 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมSPSS ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมการพ่ึงพาตนเองของ

ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายจิตใจและจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =3.20) การพึ่งตนเองด้าน สุขภาพกาย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X =3.40) การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ จิตใจโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =2.67) การพึ่งตนเองด้านสังคมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.50) 
สําหรับแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีวิธีการโดยการออกกําลังกาย ด้านจิตใจมีวิธีการคือทํา

จิตใจให้สงบ ไม่คิดมากและด้านสังคมมีวิธีการโดยการไปมาหาสู่เพ่ือนฝูงและทํากิจกรรมร่วมกัน อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (2556) 
ได้วิจัยเรื่อง การพ่ึงตนเองของชุมชนต่อกรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและปัจจัยต่อการพ่ึงพาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสํารวจเชิงเอกสาร (Documentary Research),การสงัเกตการณ์ (Observation) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยมและคณะการ

การชุมชนจํานวน 2 คน สมาชิกภายในชุมชนจํานวน 2 คน และบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพ่ึงตนเองของชุมชน

จํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากบทความท่ีนําเสนอในงานประชุม

วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติและระดับชาติคร้ังท่ี 2 (28-29 มีนาคม2557) ณ อาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ทิพวัลย์ สีจันทร์ และคณะ (2560)  ได้วิจัยเรื่องการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

สมุนไพรพ้ืนบ้านนาโพธ์ิ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ

ศึกษาการพ่ึงตนเองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้านนาโพธิ 2) เพ่ือเสนอแผนภูมิแบบจําลองการพึ่งตนเองของ

วิสาหกิจชุมชนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธาน เลขานุการและ
สมาชิกกลุ่มตรวจทานความถูกต้องโดยใช้Triangular Techniques ผลวิจัยพบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยีกลุ่มใช้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุลมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  2) 
การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มมีการซื้อขายพืชสมุนไพรภายในชุมชน และกลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนําผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มไปจําหน่ายต่อ 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เองเป็น

หลัก มีการถ่ายทอดความรู้ ให้กับคนในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีการซื้อสมุนไพรจากภายนอกชุมชน 4) การ
พ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ 4 กลุ่มมีจิตใจทีแน่วแน่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสมุนไพรสมาชิกมีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือและเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม 5) การพ่ึงตนเองทางด้านสังคม โดยการช่วยเหลือซ่ึงกันภายในชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก 
 อินธิรา ครองศิริ  (2560) ได้วิจัยเร่ือง  การศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบย่ังยืน เร่ืองการศึกษาตัว

แบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบย่ังยืน: กรณีศึกษาชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ุ ของตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพของชุมชนการดําเนินชีวิตและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2) 
เพ่ือศึกษาการจัดการชุมชนและสภาพปัญหาการจัดการชุมชนตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองของกลุ่มชาติพันธ์ุและ 3) เพ่ือเสนอ

ตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบย่ังยืนของกลุ่มชาติพันธ์ุ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ศึกษา ตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการชุมชนพ่ึงตนเองของกลุ่มชาติพันธ์ุ ตําบล

คลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วย 1) ผู้นําในชุมชน 2)การร่วมมือกันใน

ชุมชน 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4) การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  5) การถ่ายทอดความรู้ 6) การ
ธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 7) กองทุนหมู่บ้านและ 8) การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
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4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
     1.1 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือขออนุญาตเข้าพ้ืนท่ีบ้านดอนพรมจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขต

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
                 1.2 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 100 ฉบับ ไปแจก

ประชาชนตามครัวเรือนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้องซ่ึงอยู่ภายในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี หมู่ท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวนประชากรทั้งหมด 100 คน และเก็บแบบสอบถามคืนด้วย

ตนเอง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมด จํานวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน

แบบสอบถามทั้งหมด 
     1.3 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน 
2. การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอ

บางแพ จังหวัดราชบุรี สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติท่ีใช้ คือ การทดสอบค่าที  (t-test) ในกรณีท่ีมีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ  F-test ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีท่ีมีตัวแปรต้นต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบว่ามีความแตกต่าง 
จะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย LSD โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น 5 ระดับ 5 ดังน้ี 

      ช่วงค่าเฉล่ีย     การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 1.00 – 1.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
เป็นการนําเสนอผลการวิจัยท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในชุมชนบ้านดอนพรม ตําบลดอนคา อําเภอ

บางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 100 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหา

ค่าความถี่และค่าร้อยละ (%) มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกรายละเอียด ดังน้ี 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  51.00  รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  49.00 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 21.00  ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 ช่วงอายุระหว่างมากกว่า50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
14.00 และในช่วงอายุระหว่าง 20 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง

ท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม คือ การทํานา , ทําไร่ , ทําสวนหรือเลี้ยงสัตว์              
คิดเป็นร้อยละ 29.00  มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.00  มีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.00  
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.00 และเป็นนักศึกษาน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.00  และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อ เดือนมากท่ีสุด ท่ี  5,000 – 10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  40.00  รองลงมามีรายได้ต่อ เดือน            
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00  และมีรายได้
ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  28.00 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00  ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 17.00  ระดับการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.00 และไม่ได้ศึกษามีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.00  ซ่ึงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  42.00    
สถานภาพแยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีสถานภาพหม้าย/หย่า จํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.00 โดยหน่วยงาน

ภาครัฐได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนในด้านความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตแก่ท่านและครอบครัวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
92.00   
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

      (n = 100) 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับการพ่ึงตนเอง 
ด้านจิตใจ 4.44 .515 มาก 
ด้านสังคม 4.40 .615 มาก 
ด้านเศรษฐกิจ 4.38 .487 มาก 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4.29 .485 มาก 
ด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.29 .428 มาก 

รวม 4.36 .328 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับการพ่ึงตนเอง
ของชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในด้านต่าง ๆ 

                         (n = 100) 
   เพศ     

รายการ ชาย  หญิง t Sig 
 X  S.D.   X  S.D.   

1. ด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.28 .452  4.29 .408 -.096 .924 
2. ด้านเศรษฐกิจ 4.43 .536  4.33 .433 1.062 .291 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4.19 .504  4.39 .450 -2.054  .043* 
4. ด้านจิตใจ 4.42 .517  4.45 .518 -.331 .741 
5. ด้านสังคม 4.42 .691  4.37 .539 .421 .675 

รวม 4.35 .367  4.37 .290 -.252 .801 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สรุปผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ประเด็น คือ 1) พยายามทํางาน และใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม เช่น อ่านหนังสือต่าง ๆ 
สอบถามผู้รู้ หรือฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น และรองลงมาอยู่ในระดับมาก 4 ประเด็นดังนี้  คือ 1) เม่ือเกิดปัญหาจะ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สติคิดอย่างรอบคอบถ่ีถ้วน  2) มีครอบครัวท่ีมีความสุขท้ังกายและจิตใจ  3) ไม่หว่ันเกรงต่อภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท้ังในปัจจุบันและอนาคต และ 4) ไม่มีความรู้สึกอยากได้อยากมีจนเกินไป ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย 
เพราะผู้คนไม่ได้พยายามทํางานแต่ต้องการความสบายมากกว่าความลําบาก เม่ือเกิดปัญหาก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยใช้สติคิด

อย่างรอบคอบถ่ีถ้วนก่อน จะใช้อารมณ์ตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และมีความรู้สึกอยากได้อยากมีจนเกินไปไม่พอใจในสิ่งท่ีตนมี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี ในด้านจิตใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ประเด็น

และอยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ 1) พยายามทํางานและใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม เช่น อ่านหนังสือ 
สอบถามผู้รู้ หรือฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น  2)เม่ือเกิดปัญหา ท่านจะแก้ไขปัญหาโดยใช้สติ คิดอย่างรอบคอบถ่ีถ้วน     
3) มีครอบครัวท่ีมีความสุขท้ังกายและจิตใจ 4) ไม่หว่ันเกรงต่อภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท้ังในปัจจุบันและอนาคต      
5) ไม่มีความรู้สึกอยากได้อยากมี จนเกินไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาริสา จันทร์ฉาย (2561)  ท่ีกล่าวไว้ว่า การพึ่งพา

ตนเองของผู้สูงอายุและแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

พ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายและสังคมจิตใจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตําบลหัว

เขา อําเภอ   สิงหนคร จังหวัดสงขลา จํานวน 280 คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้

โปรแกรมSPSS ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายจิตใจและจิตใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.20) การพึ่งตนเองด้าน สุขภาพกายโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย      

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 899
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( X = 3.40) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ จิตใจโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X = 2.67) การพึ่งตนเอง

ด้านสังคมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.50) สําหรับแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้าน

สุขภาพส่วนใหญ่มีวิธีการโดยการออกกําลังกาย ด้านจิตใจมีวิธีการคือทําจิตใจให้สงบ ไม่คิดมากและด้านสังคมมีวิธีการโดยการ
ไปมาหาสู่เพ่ือนฝูงและทํากิจกรรมร่วมกัน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ในด้านสังคมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ 
1) ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้

เจริญรุ่งเรือง 2) ชาวบ้านในชุมชน ยึดม่ันและร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมประเพณี 3) ชาวบ้านในชุมชน 
มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 4) ครอบครัวของท่านมีความรักใคร่ สามัคคีกัน 5) ชาวบ้านในชุมชน มีความพร้อมเพรียง

กันในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย เพราะปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยู่        
ไม่รู้จักกัน และไม่พบงานวิจัยท่ีสอดคล้องกัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ในด้านเศรษฐกิจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
คือ 1) ประกอบอาชีพเสริม ทําให้รายได้ภายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน และมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น 2) มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพหลักสมํ่าเสมอตลอดท้ังปี 3) มีการวางแผนรายรับรายจ่ายไว้ล่วงหน้าตลอดเวลา 4) มีค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

ลดลง เนื่องจากท่านสามารถผลิตของบางสิ่งเพ่ือการบริโภคได้เอง 5) ประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเวศ วะสี (2543) ท่ีกล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย 
ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทําเศรษฐกิจมหภาค และให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า คําว่า เศรษฐกิจพอเพียง

นั้น หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
2) จิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืนได้ คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและทําลายมาก 3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง ได้แก่ 
การรู้จักท่ีจะอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการยังชีพและทํามาหากินในชีวิตประจําวันได้ 
เช่น การเกษตรกรรม ผสมผสาน เป็นต้น 4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง คือ การที่ชุมชนสามารถรวมตัวกัน มีความสามัคคีต่อกัน
เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นม่ันคง รวมตัวกันชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง ซ่ึงจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ได้ง่ายดาย ส่งผล
ให้ชีวิตมีความสุขมีคุณภาพท่ีดี 5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันและสามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์ ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง 6) อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือ การที่กลุ่มชนมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม
และรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซ่ึงการดําเนินชีวิตภายใต้รูปแบบของการมีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับตนนั้น 
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ท่ีร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตน เนื่องจากส่ิงเหล่านั้นล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อชีวิต

ของตน ท้ังสิ้น 7) มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจน เด๋ียวรวย ซ่ึงเม่ือทุกอย่างเกิดความพอเพียงก็จะเกิดความสมดุล 
คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซ่ึงอาจจะเรียกในชื่ออ่ืน ๆได้ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุลหรือเศรษฐกิจบูรณาการ   
เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ในด้านทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ประเด็น  คือ  1) มี พ้ืน ท่ีและสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณ์  2) มีแหล่งน้ํ าใช้ ในครัวเรือนและชุมชนเพียงพอตลอดท้ังปี                   
3) สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ใช้สารเคมีในการเกษตร 4) ปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ หรือเลี้ยงปลา ไก่ เป็ด  
ไว้ตามร่องสวนหรือสระหลังบ้าน  5) นําไม้ไผ่ ใบกล้วย ใบเตยหรือวัตถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์อย่างประหยัด 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสําหรับบางท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการทําสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ปลูกพืช ผัก เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ก็ลําบากมากขึ้นเพราะอาจจะมีพ้ืนท่ีจํากัด ไม่มีบ้านส่วนตัว และปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติก็
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ในด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ินในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็น คือ 1) ใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 2) มีเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพเหมาะสม คุ้มค่าเพียงพอตามความต้องการ 3) นําเทคโนโลยีเครื่องมือเคร่ืองใช้มาใช้

เพ่ือช่วยผ่อนแรง มีความสะดวกรวดเร็วหรือลดเวลาในการผลิต 4) เป็นท้ังผู้รู้และผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ในครอบครัวและในท้องถ่ิน 5) ทราบวิธีการซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้ด้วยตนเอง  ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัย เพราะในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนไป อาจจะมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดํารงชีวิตท่ีไม่คุ้มค่าเพียงพอตาม

ความต้องการและผู้คนในรุ่นยุคปัจจุบันไม่ทราบวิธีการซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่วนใหญ่จะนําไปท้ิง ซ้ือใหม่ หรือนําไปซ่อม

ตามร้านซ่อมต่าง ๆ 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านดอนพรมในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สามารถ
อภิปรายผลประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อ ชุมชนบ้านดอนพรม ในตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันแรกนั้น  แสดงให้เห็นว่าประชากรในชุมชนมีครอบครัวท่ีมีความสุข

ท้ังกายและจิตใจ เม่ือเกิดปัญหาจะแก้ไขปัญหาโดยใช้สติ คิดอย่างรอบคอบถ่ีถ้วน ไม่หว่ันเกรงต่อภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนท้ังในปัจจุบันและอนาคต พยายามทํางานและใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมและไม่มีความรู้สึกอยากได้อยากมีจนเกินไป ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าประชากรในชุมชนนี้สามารถด้ินรนด้วยตัวเองได้ พอใจในสิ่งท่ีมี และมีความพอเพียงต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ มาริสา จันทร์ฉาย (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุและแนวทางการพ่ึงพาตนเอง

ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายและ

สังคมจิตใจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จํานวน 280 
คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมSPSS ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมการพ่ึงพา

ตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายจิตใจและจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.20) การพ่ึงตนเองด้าน 
สุขภาพกายโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย  ( X  = 3.40) การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ จิตใจโดยรวม พบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X  = 2.67) การพ่ึงตนเองด้านสังคมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย            
( X  =  3.50) สําหรับแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีวิธีการโดยการออกกําลังกาย ด้านจิตใจมี
วิธีการคือทําจิตใจให้สงบ ไม่คิดมากและด้านสังคมมีวิธีการโดยการไปมาหาสู่เพ่ือนฝูงและทํากิจกรรมร่วมกัน  
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ระดับความรูแ้ละปฏิบตัิเก่ียวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 
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The Level of Knowledge and Practice about the Dust of PM 2.5 Faculty 
of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Students 
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บทคัดย่อ  
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของนักศึกษาภายในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างจํานวน 353 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียังใช้การ
ทดสอบ F-test และ One Way Anova เพ่ือเปรียบเทียบกับสองกลุ่ม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า มีความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับ
ฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับมาก ( X = 3.57) มีความพึงพอใจของนักศึกษาในการดูแลสุขภาพ ระดับปานกลาง ( X = 3.46) 
ผู้เข้าร่วมรู้วิธีป้องกันสถานการณ์นี้ในระดับสูง ( X = 4.27). 

 

คําสําคัญ: ความรู้  การป้องกัน  ฝุ่นละออง PM 2.5 
 

Abstract 
 
 The research objectives is to study for protecting the dust of PM 2.5 method in the student group 
of faculty of management science Nakhon Pathom University especially the. Simple random sampling 
was divided to nine program for 353 students. Questionnaires was used. Frequency, percentage and 
standard deviation were used in this research. Moreover, F-test and One Way Anova test also were used 
to compare for two groups. This research found that there were high level of knowledge and practice 
about the dust of PM 2.5 situation ( X = 3.57). There was medium level of students satisfaction in health 
( X = 3.46). the participants know how to protect this situation in high level ( X = 4.27). 
 
Keywords: knowledge, protection, the dust of PM 2.5 
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1. บทนํา  
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้พบปัญหาฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน คือ มลพิษฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ จนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ทําให้ฝุ่นพิษเข้าสู่เส้นเลือด

ฝอยกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงของระบบทางเดินหายใจ คนท่ีจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ในกลุ่ม

เด็ก คนชรา และคนที่มีโรคประจําตัว เช่น ภูมิแพ้ หอบ หืด หากสูดดมฝุ่น PM 2.5 เข้าไปมากมีความเสี่ยงกับการเป็น

โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจล้มเหลวได้ ส่วนคนท่ีไม่มีโรคประจําตัว เช่น ภูมิแพ้ 
ผลกระทบท่ีจะเจอในช่วงแรกจะมีอาการระคายเคืองจมูก แสบคอ และคันตา แหล่งกําเนิดของฝุ่นพวกนี้มาจากควันเสียของ

รถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และควันท่ีเกิดจากการหุงต้มโดยใช้ฟืน หรือบางครั้งอาจเกิดจากปฏิกิริยาของก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ส่งผลทําให้สถานการณ์  PM 2.5 พ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" สูงข้ึนโดย บริเวณ พ้ืนท่ีริมถนน คุณภาพอากาศอยู่

ในระดับเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเกิน

มาตรฐาน เนื่องจากสภาพความกดอากาศสําหรับจังหวัดนครปฐม ในพ้ืนท่ีนครปฐม อําเภอเมือง วัดค่าฝุ่นละอองได้เกิน

มาตรฐาน ซ่ึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากเขม่าควันดําจากรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 53 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ท่ีเหลือเกิดจากฝุ่นละอองบนท้องถนน การเผาไหม้บริเวณพ้ืนท่ีโล่งแจ้ง การก่อสร้างอาคาร สถานท่ีต่าง ๆ และความกดอากาศ 
อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพจนทําให้ประชาชนต่ืนตระหนก แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่ม

เสี่ยง หากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้ งอ ยู่ในจังหวัดนครปฐม  เนื่องจากในปัจจุบัน

สถาบันการศึกษามีจํานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนมาก มีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักศึกษามากข้ึนทุกปี ส่งผล
ให้เกิดการจราจรที่มากย่ิงข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดการปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของยานพาหนะ รวมไป
ถึง การขยายตัวของมหาวิทยาลัยซ่ึงในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการก่อสร้างตึก อาคาร เพ่ือ รองรับจํานวน

นักศึกษาท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต และบางพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยก็ได้มีการปรับปรุงอาคาร ให้ดีย่ิงข้ึนจึงก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษท่ีสําคัญตามมา คือ ฝุ่น ละอองท่ีเกิดจากฝุ่นดิน ทราย และฝุ่นของปูนซีเมนต์ ส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความรําคาญให้กับผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกที่ สัญจรไปมาภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการก่อสร้างเหล่านี้ถ้า ขาดการควบคุมอย่างถูกต้อง ย่อมมี

ผลกระทบต่อบุคคล และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการศึกษาระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ ในด้านความรู้ และการปฏิบัติ 
ถึงปัญหาฝุ่นละอองภายในมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถทราบถึงความตระหนักในการป้องกันสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการต่อไป กรมควบคุมมลพิษ. (2562). รู้รอบทิศ มลพิษทางอากาศ. สืบค้น 24 
มีนาคม 2562 จาก http://air4thai.pcd.go.th 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

อนุสรา รอดธานี (2558)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ภายในห้อง

โดยสารรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ” วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณ PM2.5 ในรถ

โดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ PM2.5 กับอัตราเร็วของรถโดยสารสาธารณะ3. 
เพ่ือประเมินการได้รับสัมผัส PM2.5 ของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ 4. เพ่ือศึกษาเส้นทางการเดินรถกับปริมาณ PM2.5   
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาปริมาณ PM2.5 ของรถสาธารณะ 6 ประเภทในกรุงเทพฯ ได้แก่ 
รถตู้ รถประจําทางปรับอากาศ รถมินิบัส รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถแท็กซ่ี สามารถสรุปได้ว่ารถประจําทาง

ปรับอากาศ มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเดินรถมากท่ีสุด ( 2,650 มคก./ลบ.ม.) รองมา คือรถมินิบัส 
(1,996 มคก./ลบ.ม.) รถ ไฟฟ้าบีทีเอส (1,070 มคก./ลบ.ม.)รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (806 มคก./ลบ.ม.) รถตู้สาธารณะ (424 มคก./
ลบ.ม.) และรถแท็กซ่ี (366 มคก./ลบ.ม.) ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณ PM2.5 ในรถโดยสาร

สาธารณะประเภทต่าง ๆ พบว่า ปริมาณ PM2.5 มีความแตกต่างกันในรถแต่ละประเภทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ยกเว้นรถตู้สาธารณะ และรถแท็กซ่ีซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ณภัทร พงษ์เทอดศักด์ิ (2558)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองใน

ภาวะหมอกควันของประชาชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลจันจว้า อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและระดับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควัน 
ระหว่างประชาชนผู้ท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจันจว้า

แตกต่างกัน รวมถึงศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาหมอกควันกับพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองในภาวะหมอกควันของ ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลจันจว้า มีประชากรท้ังสิ้น 14,796 คน คํานวณกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ี ระดับความเชื่อม่ัน 95% ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 390 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 
แต่มีพฤติกรรมใน การป้องกันตัวเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผลจากการ

เปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

แตกต่างกัน มีระดับความรู้ความ เข้าใจในปัญหาหมอกควันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ผู้ท่ีมีระดับการศึกษา

และอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม การเผาในท่ีโล่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการป้องกัน ตนเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ ก็ยังพบว่า

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา หมอกควันและพฤติกรรมการเผาในท่ีโล่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แต่ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (ท่ีระดับ 0.05) 
พิชัย ศิริสุโขดม (2557) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว์ในช่วงระยะเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกทำการเก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 2 จุด ได้แก่ 
กระบวนการผลิต และสำนักงาน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นท่ีสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบท่ีตัวบุคคล ในส่วนท่ีสองจะเป็นการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไป ประวัติการทำงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานและปัญหา

สุขภาพ ผลจากการศึกษาประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณภาพอากาศท่ีได้จากแบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานใน

โรงงาน จำนวน 38 คน โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบว่า อาการภูมิแพ้ร้อยละ 23.7 ยังคง
เป็นอยู่และ 18.4 และเคยเป็น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่น ร้อยละ 21.1 โดยท่ีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นท่ีใช้ส่วนใหญ่คือ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ผ้าปิดจมูก ร้อยละ 87.5 ทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอาการไอตอนเช้าหรือหลังจากตื่นนอน พบว่ามีการไอร้อยละ 15.8 
ขณะทำงานมีอาการไอร้อยละ 21.1 มีเสมหะออกตอนเช้าหรือหลังจากต่ืนนอน ร้อยละ 26.3 มีอาการแน่นหน้าอกหรือหายใจ

ลําบากร้อยละ18.4 ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพซ่ึงเกิดจากการท่ีตัวผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันในขณะปฏิบัติงาน 
และทํางานมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในร่างกายจนทําให้เกิดอาการต่าง ๆ และส่วนใหญ่่มีการสูบ

บุหร่ีซ่ึงอาจมีส่วนทําให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
     1.1 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ 

                 1.2 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 535 ฉบับ ไปแจก

นักศึกษาตามตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือขออนุญาตอาจารย์ประจําหมู่เรียน หรือ วิชานั้น ๆ เพ่ือทําการเก็บข้อมูล ท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวนประชากรทั้งหมด 535 คน และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลท่ี

สมบูรณ์ท้ังหมด จํานวน 535 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 
     1.3 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและใช้สถิติวิเคราะห์  ดังน้ี 

 1.   การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ได้แก่ เพศ, สาขาวิชา, ชั้นปี 
 2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5   ของนักศกึษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมบ คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบ่งระดับค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์

ของเบสท์ (Best) ดังน้ี 
 1)  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00   อยู่ในระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 2)  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49   อยู่ในระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มาก     
 3)  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ ปานกลาง  
 4)  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยู่ในระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อย 
 5)  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด  
และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง   

การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
 การวิเคราะห์ F-Test ANOVA  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ขึ้นไป  ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป 

(รายได้ต่อเดือน)  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (%) 
แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ได้ดังน้ี 
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ชื่อสาขา 
จํานวนนักศึกษา 

(คน) 
จํานวนนักศึกษาตัวอย่าง 

(คน) 
1.   การจัดการท่ัวไป 1,054 109 
2.   การบัญชี 458 47 
3.   การเงินและการธนาคาร 238 24 
4.   การตลาด 229 23 
5.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 440 45 
6.   นิเทศศาสตร์ 307 31 
7.   โลจิสติกส์ 438 45 
8.   ธุรกิจระหว่างประเทศ 180 18 
9.   ธุรกิจศึกษา 107 11 

 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.20 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 42.80 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมากําลังศึกษา

อยู่ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 29.70 และกําลังศึกษาอยู่ปีท่ี 1 น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.90 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
กําลังศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาการบัญชี คิดเป็นร้อย

ละ 13.30 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาโลจิสติกส์โซ่อุปทาน คิดเป็นร้อยละ 12.70 รองลงมา
กําลังศึกษาอยู่ในสาขานิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.80 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาการเงินและการธนาคาร คิดเป็นร้อย

ละ 6.80 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 6.50 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.10 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในสาขาธุรกิจศึกษาน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.10 
 

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                                                                                                                        (n = 353) 

ประเด็น    X     S.D. 
ระดับความรู้และการปฏิบัติกับ

การป้องกัน 
ด้านความรู้ 3.57 .736 มาก 
ด้านสุขภาพ 3.46 .929 ปานกลาง 
ด้านการป้องกัน 4.27 .585 มาก 

ภาพรวม 3.77 .556 มาก 

  
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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5.3 ผลการทดสอบสมมตติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับ
ความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

                                                                                                                                 (n =353) 

    *ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง ระดับความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซ่ึงศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด รองลงมาคือชั้นปีท่ี 
2 และชั้นปีท่ี 1 และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการท่ัวไป มากท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ สาขาโลจิกสติกส์โซ่อุปทาน สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ และสาขาธุรกิจศึกษา น้อยท่ีสุด  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 คิด

เป็นร้อยละ 96.90 และคิดว่าไม่มีปัญหาเร่ืองฝุ่นละออง PM 2.5 คิดเป็นร้อยละ 3.10 ส่วนมากเกิดจากการเผาไหม้มากท่ีสุด 
รองลงมายานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างน้อยท่ีสุด  

ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ด้านความรู้ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.57) โดยนักศึกษามี

ความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 4 ข้อ ซ่ึงข้อท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 1.) ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ท่ีไม่

สมบูรณ์ เช่น ควันจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ( X =3.74) 2.) มีความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ( X =3.71)        
3.) การสูดฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( X =3.62) และ 4.) โรคท่ีเกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 มีหลายชนิด 
( X =3.54) ยกเว้นโรคท่ีเกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่ใช่โรคร้ายแรง อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26)  

ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ด้านสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางท้ัง 3 ข้อ ซ่ึงข้อท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 1.) ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลต่อการ
เสียชีวิต ( X =3.42) 2.) ละออง PM 2.5 ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ( X =3.27) และ 3.) ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผล
ต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ( X =3.04) ยกเว้น 2 ข้อ ท่ีอยู่ในระดับมากคือ 1.) ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ 
( X =4.04) และ 2.) ฝุ่นละออง PM 2.5 ทําให้การทํางานของปอดถดถอย ( X =3.53)  

ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ด้านการป้องกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.27) โดย

รายการ 
เพศ   

ชาย(112) หญิง(241) t Sig 

X  S.D. X  S.D.   
1.ด้านความรู้ 3.46 .738 3.65 .726 -2.346 .020* 
2.ด้านสุขภาพ 3.38 .874 3.51 .966 -1.247 .213 
4.ด้านการป้องกัน 4.23 .530 4.29 .622 -1.029 .304 

ภาพรวม 3.69 .540 3.82 .562 -2.084 .038* 
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นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท้ัง 5 ข้อซ่ึงข้อท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 1.) ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเม่ือเกิดอาการ

ผิดปกติของร่างกาย ( X =4.45) 2.) ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ( X =4.35) 3.) ควรงดเว้นการสูบบุหร่ีหรือ

กิจกรรมการเผาไหม้ ( X =4.27) 4.) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ( X =4.17) และ 5.) ควรติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่น

ละออง PM 2.5 อยู่เสมอ ( X =4.12) 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเร่ืองระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.20 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 42.80 ซ่ึงศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 29.70 และชั้นปีท่ี 1 
คิดเป็นร้อยละ 24.90 และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.90 ลงลงมาคือสาขาบัญชี 
คิดเป็นร้อยละ 13.30 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.70 สาขาโลจิกสติกส์โซ่อุปทาน 12.70 สาขานิเทศศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 8.80 สาขาการเงินและการธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 6.80 สาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 6.50 สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.10 และสาขาธุรกิจศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ท้ังหมด  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปัญหา เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 คิด

เป็นร้อยละ 96.90 และคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 คิดเป็นร้อยละ 3.10 ส่วนมาก เกิดจากการเผาไหม้มากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา ยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 28.20 โรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.50 และการ
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 16.80  

นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง 
PM 2.5 ด้านความรู้ และด้านป้องกัน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณาระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านความรู้ ซ่ึงได้แก่ ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ ควันรถยนต์โรงงาน

อุตสาหกรรม ฯลฯ มีความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 การสูดฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และโรคท่ีเกิดจาก

ฝุ่นละออง PM 2.5 มีหลายชนิด นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ฝุ่นละออง 
PM 2.5 ท้ังยังรู้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และฝุ่นเกิดจากสาเหตุอะไร โรคท่ีเกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่ใช่โรคร้ายแรง อยู่
ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่รู้เกี่ยวกับโรค ท่ีเกิดจากฝุ่นละอองอย่างแท้จริง     

ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ด้านป้องกัน ซ่ึงได้แก่ ควรไปพบแพทย์ทันทีเม่ือเกิดอาการผิดปกติของร่างกาย ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

ละออง PM 2.5 ควรเว้นการสูบบุหรี่หรือกิจกรรมการเผาไหม้ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และควรติดตามข่าวสาร

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่เสมอ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันตัวเอง การหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองไม่ให้ตัวนักศึกษาเกิดอันตราย  
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีมีระดับความรู้และ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ด้านสุขภาพ ซ่ึงได้แก่ ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลต่อการเสียชีวิต ฝุ่นละออง 
PM 2.5 ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ นักศึกษามีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษายังไม่รู้เกี่ยวกับโรคท่ีเกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 มากพอ มีความรู้เกี่ยวกับฝุ่น

ละอองน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษามีความรู้ในส่วนของ ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และฝุ่นละออง PM 
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2.5 ทําให้การทํางานของปอดถดถอยอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยคร้ังนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุสรา รอดธานี (2558) 
ท่ีศึกษาพบว่า จากการศึกษาปริมาณ PM2.5 ของรถสาธารณะ 6 ประเภทในกรุงเทพฯ เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณ 
PM2.5 ในรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ พบว่า ปริมาณ PM2.5 มีความแตกต่างกันในรถแต่ละประเภทอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05ยกเว้นรถตู้สาธารณะ และรถแท็กซ่ีซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ 
ณภัทร พงษ์เทอดศักด์ิ (2558) ได้ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสูงทุก

ด้าน แต่มีพฤติกรรมใน การป้องกันตัวเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนผลจากการ

เปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

แตกต่างกัน มีระดับความรู้ความ เข้าใจในปัญหาหมอกควันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ผู้ท่ีมีระดับการศึกษา

และอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม การเผาในท่ีโล่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการป้องกัน ตนเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ ก็ยังพบว่า

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา หมอกควันและพฤติกรรมการเผาในท่ีโล่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

แต่ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันท่ีส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ 0.05) 
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ตัวแบบการใช้แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 

The Model for Applying the Sufficiency Economy Philosophy of Different 
Generations in Bangkok and Vicinity Area 

 

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 
 

สาขาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
wisitson@webmail.npru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1 ) ศึกษาตัวแบบการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างกลุ่มเจน -

เนอเรชั่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2) เปรียบเทียบการปรับใช้ตัวแบบการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
คนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า  จากตัวอย่างจํานวน 
1,500  คน แยกเก็บเจนเนอเรชันละ 500 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบโควต้า เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผ่าน
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น X เกิดจากเงื่อนไขด้านคุณธรรม 
มากกว่าความรู้ในทุกด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว (β = 0.74) ส่วนเงื่อนไข
ด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ ความมีเหตุผล (β = 0.34) การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น 
Y เกิดจากเงื่อนไขด้านคุณธรรม มากกว่าความรู้ในทุกด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ ความมีเหตุผล  
(β = 0.78)  ส่วนเงื่อนไขด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ ความมีเหตุผล (β = 0.50) และ การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น Z เกิดจากเงื่อนไขด้านความรู้ มากกว่าคุณธรรมในบางด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อ ความมีเหตุผล (β = 0.66)  ส่วนเงื่อนไขด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อ ความพอประมาณ (β = 0.98) และ 
2) ผลการเปรียบเทียบการปรับใช้ตัวแบบการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล พบว่ามีความแตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เจเนอเรชั่น   
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Abstract 

 
This research purposes of study were to: 1) To study the model for applying the sufficiency 

economy philosophy of different generations in Bangkok and its vicinity area and 2) To compare the 
model for applying the sufficiency economy philosophy of different generations in Bangkok and its 
vicinity area by generations. The samples were selected by the random quota from a total of 1,500 
people devised in every generation with 500 persons. The instruments were collected by questionnaire 
and tested the content validity and analysis of reliability. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and structural equation modeling. (SEM) 

The findings of study are as follows:  
1) The model for applying the sufficiency economy philosophy of different generations X in Bangkok 

and its vicinity area were moral items more than knowledge in every items. By the condition of moral 
were mostly effected with SELF β  = 0.74, the condition with knowledge were effected more than moral 
with RESON β = 0.34. The model for applying the sufficiency economy philosophy of different generations Y in 
Bangkok and its vicinity area were moral items more than knowledge   in every items with RESON β  = 
0.78. The knowledge items more than RESON β  = 0.50. The model for applying the sufficiency economy 
philosophy of different generations Z in Bangkok and its vicinity area were in some items with RESON β = 
0.66 the condition with knowledge   were effected more than moral with MODER β = 0.98 and 2) To compare 
the model for applying the sufficiency economy philosophy of different generations in Bangkok and its 
vicinity area by generations were difference. 
 
Keywords: the sufficiency economy philosophy, generations 
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1. บทนํา 
 

ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดกระแสบริโภคนิยม และใช้กําลังทรัพย์เกินตัว จน
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สิน และปัญหาทางสังคมตามมา สําหรับประเทศไทย เคยประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ใน ปี พ.ศ. 2540 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากนั้นยังประสบกับความไม่สมดุลท่ีเกิดจากการ

พัฒนาประเทศ ขาดความย่ังยืน เนื่องจากมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวในขณะที่ด้านสังคมกลับประสบ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมลง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงพระกรุณามอบ "ศาสตร์แห่งพระราชา" คือแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาให้ปวงชนชาวไทย โดยรวบรวมจาก พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประมวลและ

กลั่นกรองจากพระราชดําริท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้องโดยได้รับพระราชทานพระ

บรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน

โดยท่ัวไป โดยมีแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท และคํานึงถึงความพอประมาณ ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องมีเหตุผลในการกระทํา และมีการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวนั่นคือ มีการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะรับผลกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงทรงห่วงใยพสก

นิกรของพระองค์ ด้วยการตระหนักถึงความสําคัญของประเทศชาติ ท่ีต้องการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเข้มแข็ง มีภูมิต้านทาน

ต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งสังคมบริโภคนิยมสุดโต่ง พระองค์จึงได้ประทาน หลักปรัชญาสําคัญซ่ึงชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติ

ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ (วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 2560 : 29) นับ
ถึงปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีล้ําสมัย เพราะสารัตถะในปรัชญาของพระองค์

เน้นถึง การพัฒนาท่ีย่ังยืนมาก่อนท่ี จะมีการรับรองวาระการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) พ.ศ. 2573 ในสหประชาชาติ ด้วยตระหนักว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน ทําให้ประเทศไทยในฐานะประเทศแรกที่มีการใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา 134 ประเทศ ในต่างประเทศเองได้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในสองลักษณะ ได้แก่ จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของภาครัฐหรือของประมุขประเทศ เช่น ในราชอาณาจักรเลโซโท 
ราชอาณาจักรตองกา และ สปป.ลาว นอกจากน้ียังมีโครงการเกษตรหรือชุมชนตัวอย่าง เช่น ติมอร์เลสเต ราชอาณาจักร

กัมพูชา และประเทศชิลี (มติชนออนไลน์, 2560)  
ด้วยเหตุนี้เองทําให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งกับรัฐบาลและรัฐมนตรีบางท่านว่า ขอให้

รัฐบาลทําหน้าท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขให้มากท่ีสุดในรัชกาลปัจจุบัน โดยใช้แนวทางของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ซ่ึงได้
ทรงทํามาตลอด 70 ปีท่ีผ่านมา ท่านทรงให้สืบสานต่อในสิ่งเหล่านี้ ไม่ให้เสื่อมถอยหรือน้อยลงไปกว่าเดิม ท่านทรงรับสั่งด้วย

ความห่วงใย ในเรื่องของการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข การเสริมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
สิ่งสําคัญจะต้องทําให้ประเทศชาติสงบสุข สันติ ไม่มีความขัดแย้ง ดังนั้นทุกคนจึงต้องสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
โดยใช้ศาสตร์พระราชาของพระบรมชนกนาถรัชกาลท่ี 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และรัฐบาล ต้องสนองต่อสิ่งท่ีพระองค์

ทรงรับสั่งไว้ วางแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีจะทําให้ประเทศมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี 9 ทรงมีรับสั่งไว้วางการพัฒนาประเทศไทยจําเป็นต้องมีการพัฒนาคู่ขนานกัน ไม่ใช่พัฒนาโดยใช้แนวทางตะวันตกเพียงอย่าง

เดียว จะต้องใช้ของตะวันออกควบคู่ไปด้วย เพราะแบบตะวันตก อาจทําให้ทุกอย่างพัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจจะ
ไม่ย่ังยืน จนเกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่าง ๆ การพัฒนาแบบตะวันออก อาจจะช้าแต่มีความม่ันคงมากกว่า หากสร้างความ

เข้มแข็งระดับฐานรากได้ ก็จะเติบโตไปอย่างม่ันคง ในเรื่องของงบประมาณ ถือเป็นปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญในการบริหารประเทศ 
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ท้ังการจัดสรร และการใช้จ่าย ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องใช้ศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” และการบริหารประเทศ

ตะวันตกและตะวันออก คู่ขนานไปด้วยกัน เป็น  3 ห่วง 2 เงื่อนไข การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี (ผู้จัดการ
รายวัน 2559 , Ministry of Foreign Affairs of Thailand 2017) สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้คนในประเทศเกิด คุณภาพ

ชีวิตท่ีดี และมีความสุข ด้วยการยอมรับในศาสตร์แห่งพระราชา  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงพบว่า มีผู้วิจัยเป็นจํานวนมากท้ังในและต่างประเทศให้ความสนใจเก่ียวกับ หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยในฐานะผู้สนใจติดตามพัฒนาการในเร่ืองดังกล่าวพบว่า การศึกษาการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจําแนกตามเจเนอเรชั่น ยังไม่มีผู้ท่ีทําการศึกษา เป็นงานท่ีค่อนข้างใหม่และรอการตรวจสอบผลจากงานวิจัย เหตุผล

ด้วยกาลเวลาท่ีผ่านไป การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผ่านยุคสมัยของผู้ใช้ในหลากหลายช่วงเวลา ด้วยความเชื่อม่ัน
ของผู้วิจัย ผ่านการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าคนทุกเจเนอเรชั่นต่างมี

ความจําเป็นต้องปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะคนยุคใหม่ซ่ึงต้องมีการเติบโตอย่างมีภูมิต้านทานต่อ

ความฟุ้งเฟ้อของโลก และมีความเชื่อม่ันว่าแนวคิด “ศาสตร์พระราชา” เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี 
9 ได้คิดและได้รับการสานต่อจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เป็นแนวคิดท่ีสามารถนํามาใช้ได้เป็นอย่างดีต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ และในทุกมิติของเจเนอเรชั่น ดงันั้น  งานวิจัยเร่ือง  ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงเกิดข้ึน โดยมุ่งหวังหาคําตอบเบื้องต้น และจุดประกายให้ผู้ท่ี

สนใจทําการศึกษาต่อยอดต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. ศึกษาตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
2. เปรียบเทียบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 

3. สมมติฐานในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยได้ดังนี้ 
1. การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความแตกต่างกัน 
2. การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความแตกต่างกันตามเจเนอเรชั่น 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบ่งสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมได้ดังน้ี 
 

4.1 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลากหลายความหมาย ผู้วิจัย

ขอเสนอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
ไพเราะ เลิศวิราม (2550: 43) ได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญา

ท่ีต้องปรับจิตใจ และสภาพตัวเราเองเสียก่อน ถ้าหากยังหลงในกิเลสตัณหา ความมีเหตุมีผลก็หายไป ให้จําคําหลัก ๆ ไว้ 3 คํา 
คือ ท่ีพระองค์ท่านตรัสไว้ ยึดคําว่าพอประมาณ มีเหตุมีผล และให้มีภูมิคุ้มกัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 915



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 943 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550: 1) ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียงไว้ว่า เป็นความสามารถใน

การดํารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน รายจ่ายไม่เกินรายรับ รู้จักเก็บออม รู้จักเลือกซ้ือสินค้า
ท่ีผลิตในท้องถ่ิน มีการผลิตเพ่ือให้พอมีพอกินในครอบครัว ชุมชน เหลือจากการบริโภคจึงนําไปจําหน่าย รู้จักการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนและสมาชิกในกลุ่ม 

กชกร ชํานาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี และ จิรเดช สมิทธิพรพรรณ. (2554) สรุปความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  การพึ่งตนเองให้ได้ โดยยึดหลักของความพอเพียงท้ังทางความคิดและการกระทําในการดําเนินชีวิต 
ประกอบสัมมนาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริต ไม่โลภหรือไม่ตักตวงในระดับท่ีเกินความต้องการ  จนต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน 
หากแต่เป็นการยึดม่ันในหลักการดําเนินชีวิตท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเองและการพัฒนาตนเองก่อนเป็นพ้ืนฐาน 

เกษม วัฒนชัย (2549 : 154-161) กล่าวถึงแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดํารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ดําเนินไปในสายทางกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิง

ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบคอบท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น

อย่างดี มีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการคือ 
1. จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจให้มีสํานึกใน

คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
2. ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและความรอบคอบ 
3. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ

วางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551: 78) กล่าวว่า ในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลต่อการพัฒนานั้น ต้อง

เข้าใจ “กรอบแนวคิด” ว่าเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี

ชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข ได้แก่ การดํารงชีวิตในความพอดี มีการปฏิบัติตนตามทางสายกลาง โดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 

4.2 การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งและพระราชดํารัส

เกี่ยวกับเรื่องความพอเพียง พออยู่พอกิน การพ่ึงตนเอง การพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน การเสียสละแบ่งปันต่าง ๆ แก่พสกนิกร

ชาวไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517  ท่ีได้หย่ังรากลึกในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับ “การพัฒนาคน”ในการดําเนินวิถี

ชีวิตอย่างม่ันคง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง พอมีพอกิน รู้จักความพอประมาณ คํานึงถึงความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มในตัวท่ีดี 
และทรงเตือนสติคนไทยไม่ให้ประมาท รอบคอบ เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  จากข้อมูล
ของกลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รวบรวมประมวลคําในพระบรมราโชวาท 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้ังแต่พุทธศักราช 2493-2549 ท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
เงื่อนไขการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ  เพ่ือ

นําไปสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างย่ังยืนมีองค์ประกอบสําคัญตามท่ี ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550)  ได้อธิบายถึงการ

อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1.1 เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย  ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ท่ี

จะนําความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ ความระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติ การเรียนรู้ 
อย่างรอบด้านคือ การเรียนรู้ตั้งแต่รู้เข้าใจ และประยุกต์ หรือบูรณาการใช้ รู้ คือ รู้ในหลักวิชาตามท่ีได้ศึกษามาเป็นอย่างดี 
จากน้ันจึงนํามาพิจารณาให้เกิดการเข้าใจกลายเป็นความรู้ของตนเอง และนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ใน

ปัจจุบันก่อนท่ีจะนําเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป 
1.2 เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วย  ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตและ มีความอดทน มีความ

เพียร ใช้สติปัญญา ในการดําเนินชีวิต และคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยกํากับ การดํานินชีวิตให้อยู่ในครรลองท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะ
เป็น ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบความเสียสละ  

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการ
มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  ดังน้ี 

2.1 ความพอประมาณ คือการท่ีประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภคโดยยึดถือทางสายกลาง ความ
พอเพียง ความพอดีและไม่ฟุ่มเฟือย  ในเวลาเดียวกันก็ก้าวให้ทันโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย หากพิจารณาความพอประมาณ

โดยแบ่งเป็น  6  ด้าน  คือ  
1) ความพอประมาณด้านจิตใจ ให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ  และพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่  ยึดม่ันในทางสายกลาง   
2) ความพอประมาณด้านสังคม  มุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสงบสุข  มีเมตตาเอ้ืออาทร  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเบียดเบียน  และเอารัดเอาเปรียบกัน   
3) ความพอประมาณด้านวัฒนธรรม  สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยัด  อดออม  มีชีวิตท่ีเรียบง่าย  

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  
4) ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ  สนับสนุนให้มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ  พ่ึงตนเองได้  

พ้นความยากจน  มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นและพ้นจากการเป็นหนี้สิน  
5) ความพอประมาณด้านเทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพของตนเอง  
6) ความพอประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป การอยู่

ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดี คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมกับการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) 
2.2 ความมีเหตุผล เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความพอประมาณในมิติต่าง ๆ จะต้องมีสติรอบรู้

คิดถึงระยะยาว  ต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรู้ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง การมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเส่ียง จะทําให้มีความพอประมาณท้ังใน

ปัจจุบันและในอนาคต   
2.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี  เปน็การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยง  ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที  
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4.3 ประชากรเจนเนอเรช่ัน XYZ 
Gibson, Greenwood, and Murphy  (2009) ได้ให้ความหมาย เจนเนอเรชั่น  (Generation)  คือกลุ่มผู้คนท่ีมี

ประสบการณ์ร่วมกันและจดจําเหตุการณ์สําคัญ ร่วมกัน ในช่วงชีวิตของกลุ่มคน รุ่นราวคราวเดียวกัน ซ่ึงประสบการณ์และ

ความจําเหล่านี้ ทําให้คนกลุ่มนี้มีความเชื่อ ค่านิยมและความคิดความคาดหวังคล้ายกัน 
แนวคิดเรื่อง Generations เป็นแนวคิดใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยได้มาจากแนวคิดของ Mannheim (1952) 

สําหรับในงานวิจัยคร้ังนี้จะมุ่งเน้นไปยังคนสามเจนเนอเรชั่น อันประกอบไปด้วย Gen X-Y-Z 
รศรินทร์ เกรย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ อักษราภัค หลักทอง และเจตพล แสงกล้า (2559) ได้เสนอความแตกต่างของ

คนในสามเจนเนอเรชันไว้ดังน้ี 
1.กลุ่ม Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงต่อจากประชากรกลุ่ม Baby boomer 

ประชากรท่ีเกิดในรุ่นนี้แต่ละปีมีจํานวนมากกว่าหนึ่งล้านคน นักการศึกษา จึงเรียกคนท่ีเกิดในรุ่นนี้ว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน”  
2. กลุ่ม Generation Y (เกิดปี พ.ศ. 2521–2538) คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงท่ีประเทศกําลังพัฒนาและเข้าสู่ความเป็น

เมืองสูงขึ้น เป็นช่วงท่ีมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ชัดเจน  
3. กลุ่ม Generation Z (เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 -2553) คนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคท่ีมีความพร้อมและความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีอย่างมาก สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน  
ประชากรในสามเจนเนอเรชั่น มีพฤติกรรมและลักษณะนิสัย ท่ีน่าสนใจดังนี้ 
1 . Generation X ห รือ  Gen-X  นั้ น มี ชื่ อ เรียก อีกอ ย่าง ว่า  “ ยับปี้” (Yuppie) ย่ อมาจาก  Young Urban 

Professionals หมายถึงพวกท่ีเกิดมาในยุคม่ังคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม  คอมพิวเตอร์  
สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และอาจทันดูทีวีจอขาวดํา สําหรับในยุคนี้เป็นยุคท่ีมีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร 
เนื่องมาจาก ยุคเบบี้บูมเมอร์ (Gen-B) ส่งผลให้มีเด็กเกิดมากเกินไป ส่งผลให้มีปัญหาตามมาก็คือ ในเร่ืองของทรัพยากรท่ีมีอยู่

นั้น ไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากร เม่ือเป็นเช่นนี้ จึงเริ่มเกิดแนวคิดท่า หากไม่ควบคุมอัตราการเกิดไว้ สุดท้ายแล้วคนท้ังโลกก็

จะขาดแคลนอาหาร ผลท่ีตามมาคือ บางประเทศ อาทิ ในประเทศจีน มีการรณรงค์ให้คนมีลูกได้เพียง 1 คนเท่านั้น 
ปัจจุบัน คนยุค Gen-X เป็นคนวัยทํางาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป พฤติกรรม ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ท่ีเด่นชัดคือ 

ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิด สร้างความสมดุลในเรื่องงาน และครอบครัว กล่าวคือ ทํางานตามหน้าท่ี ไม่บ้า

งาน ไม่ทุ่มเท ทําทุกอย่างได้เพียงลําพัง ไม่พ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม หลาย

คนใน Gen-X มีแนวโน้มท่ีจะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา และ ไม่ได้ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนท่ีมี

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไป อย่างเช่นมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเร่ืองปกติ 
เช่นเดียวกับเร่ืองเพศท่ี 3 ซ่ึงต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ท่ีมองเร่ืองพวกนี้เป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี (Campus star 2562) 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) พบว่า Generation X มีอิสระทางความคิด ไม่ชอบรูปแบบทางการ ของ่าย ๆ สบาย ๆ 
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางาน มีความกระหายในความสําเร็จ และมีความรับผิดชอบสูง ท้ังนี้ Generation X 
เป็นโสดกันมาก และมีรายได้สูงพร้อมจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต และท่ีน่าสนใจคือการซ้ือเพ่ือแสดงสถานะ

ทางสังคม การดูแลตัวเองอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ดูดี แม้กลุ่มนี้ยังรู้จักการเก็บออม 
Zemke, Raines and Filipczak (2000) ได้อธิบายว่า กลุ่มคนใน Generation X เป็นกลุ่มคนท่ีต้องการความสมดุล

ในชีวิต งานคืองาน ทํางานเพ่ือมีชีวิต ไม่ได้มีชีวิตเพ่ือการทํางาน มีความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงและไม่กลัวการ

เปลี่ยนแปลง คนในกลุ่มนี้ สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีในยุคสมัยค่อนข้างมาก อีกท้ังกลุ่มคนท่ีมักพ่ึงพาความรู้ความสามารถของตนเองในการดําเนินชีวิต และการ
ทํางาน และมองว่างาน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น จนสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้ดี 
(Work Life Balance) 
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2. Generation Y หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า ‘Millennials’ คนในยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี digital มี
ความเป็นสากล เปิดรับวัฒนธรรมแบบ Teen Pop  มองว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองปกติธรรมดา มีเทคโนโลยี

พกพา อาทิ โทรศัพท์มือถือ MP3 ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจกําลังเติบโต และเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก  ทําให้พ่อแม่ท่ีเป็น

คนในยุค Gen B ท่ีถูกปลูกฝังให้ทํางานหนักค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในชีวิต จึงทําให้ดูแลเอาใจใส่ลูก ๆ ท่ีเกิดมาในยุคนี้

ได้เป็นอย่างดี เด็กยุค Gen Y จึงมักจะถูกตามใจต้ังแต่เด็ก ๆ อยากได้อะไรกต็้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดี มีแนวคิดเป็นตัว

ของตัวเอง ทําในสิ่งท่ีตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งท่ีตัวเองไม่ชอบ ลักษณะพฤติกรรมของคน Gen Y ต้องการความชัดเจนในการ

ทํางานว่าสิ่งท่ีทํามีผลต่อตนเอง และต่อหน่วยงานอย่างไร  คาดหวังท่ีจะมีเงินเดือนสูง คาดหวังคําชม แต่ไม่อดทนต่องานท่ีทํา 
ชอบเปลี่ยนงานอยู่บ่อย ๆ นอกจากน้ีคน Gen Y จะจัดสมดุลเวลาให้กับตัวเอง จะเห็นได้ว่าหลังเลิกงานคนรุ่นนี้มักจะไปทํา

กิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง และการพบปะเพื่อนฝูง (Campus star 2562) 
ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้อยู่ในท้ังช่วงวัยเรียน และวัยทํางาน และจากการท่ียุคนี้เป็นยุคท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง คน

กลุ่มนี้จะมีความสามารถในการทํางานท่ีเกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมท้ัง

สามารถทําอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ผลท่ี
ตามมาคือ จะเห็นคนยุคนี้ เล่นสมาร์ทโฟน ไอแพด คุยโทรศัพท์ ไปพร้อม ๆ กับการทํากิจกรรมอ่ืน เช่น ทานข้าว ทํางาน เรียน
หนังสือ ซ่ึงกลุ่มคน Generationนี้ มีความรู้มากในเรื่องเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้มีความเต็มใจทํางานและเรียนรู้ มีความเชื่อม่ันใน

ตนเอง และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Zemke, Raines and Filipczak 2000) 
นิเวศน์ ธรรมะ (2553) ได้อธิบายว่า Generation Y มีความม่ันใจในตัวเองสูงมาก ต้องการรายได้หรือเงินเดือนท่ีสูง 

ๆ และไม่ต้องการไต่เต้าการทํางานจากข้างล่าง อีกท้ังยังไม่ต้องการคําแนะนําในการทํางานจากผู้อ่ืน คนกลุ่มนี้ชอบทํางานใน

อาชีพอิสระ (Free Lance) เป็นเจ้าธุรกิจส่วนตัว (Owner Business) เป็นคนใจร้อน คิดเร็ว พูดเร็ว ทําเร็ว ให้ความสําคัญต่อ

การศึกษาที่สูงข้ึน เช่น ปริญญาโท และมักจะไม่ให้ความเคารพ มองว่าผู้ใหญ่มีความคิดล้าหลัง มีพฤติกรรมค่อนข้างก้าวร้าว

และมีความสนใจในเทคโนโลยีสูง 
3. Generation Z หรือ Gen-Z 
คนรุ่นนี้เกิดมาจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่าง Gen X เป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ีเกิดมาพร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกรอบด้าน 

เรียนรู้รูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมแบบ Digital ดําเนินชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อบันเทิงต่าง ๆ อย่าง DVD  
WWW  สมาร์ทโฟน  YouTube  มาจากพ่อแม่  เด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกท่ีท้ังพ่อและแม่จะออกไปทํางานนอกบ้านท้ังคู่ จึงทํา

ให้เด็กยุค Gen Z ได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อ และแม่ของตัวเอง (Campus star 2562) 
คนกลุ่ม Generation Z แม้จะมีปริมาณประชากรไม่มากนัก แต่เป็นกลุ่มท่ีมีอํานาจการซ้ือสู้ และการใช้จ่ายต่อคนสูง

ด้วย คนกลุ่มนี้มีความเป็นปัจเจกชนมากกว่าคนกลุ่ม GEN Y ต้องการซ้ือสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีแสดงความเป็นตัวของตัวเอง 
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ชื่นชอบการใช้จ่าย เพ่ือสร้างความสุขความพอใจกับตนเอง มีความละเอียดลออ (วรินทร์ทิพย์ กําลัง
แพทย์ 2559 : 5) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง อาทิของ  วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2560) ปรีชา 
ปาโนรัมย์ (2560) ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550)  กชกร ชํานาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี และ จิรเดช 
สมิทธิพรพรรณ (2554)  สามารถนํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล โดยเคร่ืองมีการผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content analysis) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบความเท่ียง ด้วยวิธีอัลฟา ครอนบาค จากท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (ประชาชนท่ีอยู่ใน 
GEN XYZ ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 60 ราย) ได้ค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในช่วง 0.76-0.88 ซ่ึงถือว่า
เครื่องมือผ่านคุณภาพเพียงพอท่ีจะนําไปเก็บข้อมูล 

ประชากรและตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Hair et al. (2010) ซ่ึงกําหนดอัตราส่วน

ระหว่างตัวอย่าง ต่อจํานวนพารามิเตอร์เป็น 20 ต่อ 1 ในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนพารามิเตอร์เท่ากับ 25 ตัวแปร ดังนั้นจะ

จัดเก็บข้อมูลท้ังสิ้น 500 ตัวอย่าง   การสุ่มตัวอย่าง เร่ิมต้นจากการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Regression) จับสลาก

พ้ืนท่ี เป้าหมาย จํานวน 5 แห่ง หลังจากนั้นจึงหาสัดส่วนของแต่ละจังหวัดท่ีสืบค้น แล้วการสุ่มแบบโควตาในการจัดเก็บ 
 

ตารางท่ี 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

จังหวัดท่ีจัดเก็บ GENX GENY GENZ 
N n N n N n 

กรุงเทพมหานคร 1,326,611 301 1,472,810 298 1,022,722 295 
ปทุมธานี 281,370 64 310,582 63 219,789 63 
พระนครศรีอยุธยา 192,861 44 216,689 44 149,051 43 
ราชบุรี 194,707 44 221,998 45 162,526 47 
นครปฐม 210,260 48 245,152 50 177,350 51 
รวม 2,205,809 500 2,467,231 500 1,731,438 500 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ.(2562) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย  
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติสรุปอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis) ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง จากโปรแกรม LISREL 
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6. ผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม GEN X ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 72.00) มีอายุในช่วง 47-
51 ปี (คิดเป็นร้อยละ 36.00) และประกอบอาชีพค้าขาย (คิดเป็นร้อยละ 24.00)  

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม GEN Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 60.00) มีอายุในช่วง 29-33 ปี (คิดเป็นร้อย

ละ 34.40) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 21.60) และ  
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม GEN Z ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 68.40) มีอายุในช่วง 14-18 ปี (คิดเป็นร้อย

ละ 38.20) และไม่ได้ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ 53.00) 
 

ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ก่อนทําการ

วิเคราะห์ได้ทําการทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multiconnineartiy) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
พบว่าไม่มีตัวแปรสังเกตได้คู่ใดมีความสัมพันธ์กันเกินร้อยละ 80 ดังนี้จึงสามารถนําตัวแปรท้ังหมดทําการวิเคราะห์ โดยผลการ
วิเคราะห์สามารถนําเสนอในรูปของตัวแบบหลังปรับดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล       

ของคนเจนเนอเรชั่น X (ตัวแบบหลังปรับ) 
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ภาพท่ี 3 ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล       

ของคนเจนเนอเรชั่น Y (ตัวแบบหลังปรับ) 

 
ภาพท่ี 4  ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล        

ของคนเจนเนอเรชั่น Z  (ตัวแบบหลังปรับ) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยสามารถพิจารณาจาก รูปภาพท่ี 2-4 
ประกอบกับตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2  การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  GEN X GEN Y GEN Z 
  KNOW MORAL r2 KNOW MORAL r2 KNOW MORAL r2 

MODER 0.15 0.70 0.56 0.45 0.67 0.67 0.98 0.22 0.89 
RESON 0.34 0.55 0.66 0.50 0.78 0.85 0.37 0.66 0.79 
SELF 0.13 0.74 0.47 0.18 0.62 0.91 0.81 0.27 0.83 
Correlation 0.77 0.77 0.74 
Chi-square/df. 2.26 2.34 2.45 
CFI 0.96 0.95 0.95 
GFI 0.96 0.96 0.95 
RMSEA 0.016 0.046 0.039 

 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น X เกิดจากเงื่อนไขด้านคุณธรรม 
มากกว่าความรู้ในทุกด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว (β =0.74) ส่วนเงื่อนไข

ด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ ความมีเหตุผล (β =0.34)  
การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น Y เกิดจากเงื่อนไขด้านคุณธรรม มากกว่าความรู้ในทุก

ด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อ ความมีเหตุผล (β =0.78)  ส่วนเงื่อนไขด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากที่สุด

ต่อ ความมีเหตุผล (β =0.50) และ  
การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น Z เกิดจากเงื่อนไขด้านความรู้ มากกว่าคุณธรรมในบาง

ด้าน โดยเงื่อนไขด้านคุณธรรมจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อ ความมีเหตุผล (β =0.66)  ส่วนเงื่อนไขด้านความรู้ จะมีอิทธิพลมากที่สุด

ต่อ ความพอประมาณ (β =0.98) 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความแตกต่าง

กันตามเจเนอเรชั่น ผู้วิจัยนําค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาเปรียบเทียบกัน และแยกกลุ่มท่ีมีน้ําหนักองค์ประกอบ

สูง (High) และน้ําหนักองค์ประกอบท่ีต่ํา (Low)  ดังตารางท่ี 3-4 
 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม 
  LAMDA -X GENX GENY GENZ H L 
  ด้านเง่ือนไขความรู้ (KNOWLEDGE)           
1 ท่านเอาใจใส่ต่อการเรียนของท่านอย่างสมํ่าเสมอ 

และมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0.78 0.66 0.56 X Z 
2 ท่านมีความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและสามารถนําความรู้

ดังกล่าวมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน  0.69 0.71 0.58 Y Z 
3 ท่านมีความรอบคอบ ท่ีจะนําความรู้ท่ีมีเพ่ือ

ประกอบการวางแผนและ ความระมัดระวัง ในการ
นําไปใช้  0.73 0.66 0.66 X YZ 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
  LAMDA -X GENX GENY GENZ H L 
  ด้านเง่ือนไขความรู้ (KNOWLEDGE) (ต่อ)           
4 ท่านให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ อย่างรอบด้าน 

และประยุกต์ หรือบูรณาการใช้ความรู้ใน

ชีวิตประจําวัน 0.43 0.12 0.60 Z Y 
5 ท่านได้นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนท่ีจะนําเสนอแนว

ทางการแก้ไขต่อไป 0.42 0.25 0.11 X Z 
  ด้านเง่ือนไขคุณธรรม (MORAL)           
1 ท่านให้ความสําคัญในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตใน

การดํารงชีวิต 0.51 0.40 0.13 X Z 
2 ท่านจะ อดทน มีความเพียร เม่ือพบอุปสรรคท่ีเข้า

มาในชีวิต 0.42 0.57 0.15 Y Z 
3 ท่านใช้สติปัญญา ควบคู่กับ คุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือ

ช่วยกํากับ การดําเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองท่ี

เหมาะสม  0.55 0.40 0.14 X Z 
4 ท่านมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนและบุคคล

รอบข้างเสมอ 0.49 0.37 0.10 X Z 
5 ท่านให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบความ

เสียสละ เพ่ือส่วนรวมก่อนส่วนตัว 0.62 0.27 0.20 X Z 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านเงื่อนไขความรู้ พบว่า คนเจนเนอเรชั่น X จะเน้นในเร่ือง ท่านเอาใจใส่ต่อ

การเรียนของท่านอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0.78) คนเจนเนอเรชั่น Y จะเน้นในเร่ือง ความรอบรู้ 
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้านและสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน  (0.71) และ คนเจน

เนอเรชั่น Z จะเน้นในเร่ือง ความรอบคอบ ท่ีจะนําความรู้ท่ีมีเพ่ือประกอบการวางแผนและ ความระมัดระวัง ในการนําไปใช้  
(0.66) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านเงื่อนไขคุณธรรม พบว่า คนเจนเนอเรชั่น X จะเน้นในเร่ือง การให้ความสําคัญ

กับความรับผิดชอบความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมก่อนส่วนตัว (0.62) คนเจนเนอเรช่ัน Y จะเน้นในเรื่อง อดทน มีความเพียร เม่ือ
พบอุปสรรคท่ีเข้ามาในชีวิต (0.57) และ คนเจนเนอเรชั่น Z จะเน้นในเรื่อง การให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบความ

เสียสละ เพ่ือส่วนรวมก่อนส่วนตัว  (0.20) 
 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้าน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
 LAMDA -Y GENX GENY GENZ H L 
 ด้านความพอประมาณ (MODER) 
1 ท่านให้ความสําคัญต่อการรู้จักประมาณ  และ

พอใจในสิ่งท่ีมีอยู่  โดยยึดม่ันในทางสายกลาง   0.56 0.24 0.64 Z X 
2 ท่านเน้นความพอประมาณด้านสังคม เพ่ือให้ทุก

คนอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเบียดเบียน  และ
เอารัดเอาเปรียบกัน   0.53 0.35 0.61 Z Y 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 LAMDA -Y GENX GENY GENZ H L 
 ด้านความพอประมาณ (MODER) (ต่อ) 
3 ท่านเน้นวิถีชีวิตท่ีประหยัด  อดออม  มีชีวิตท่ีเรียบ

ง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและ

บริโภคนิยม  0.62 0.49 0.62 XZ Y 
4 ท่านมีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมา

อาชีพ และไม่สร้างหนี้สิน  0.35 0.51 0.40 Y X 
5 ท่านใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพของตนเอง 

ไม่หลงเสพติดการใช้เทคโนโลยี จนเบียดบังการใช้

ชีวิตปกติ 0.60 0.53 0.36 X Z 
6 ท่านเห็นว่ามนุษย์ไม่ควรธรรมชาติจนเกินไป ต้อง

อ ยู่ร่ วมกับ ธรรมชาติ  และการใช้ท รัพยากร 
ธรรมชาติอย่างพอดี มีการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.47 0.48 0.37 Y Z 
  ด้านความมีเหตุผล (RESON)           
1 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่านมีสติรอบรู้

และคิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว   0.34 0.40 0.47 Z X 
2 ท่านมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในชีวิตและมีวิธีการท่ี

เหมาะสมในการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  0.57 0.57 0.50 XY Z 
3 ก่อนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ท่านจะพิจารณา

จากเหตุปัจจัยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา  0.50 0.56 0.36 Y Z 

4 ท่านดําเนินชีวิตให้ห่างจากความเสี่ยงและเน้น

ความพอประมาณท้ังในปัจจุบันและในอนาคต   0.53 0.59 0.42 Y Z 
  ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว (SELF)           
1 ท่านมีการวางแผนอนาคตของคนในครอบครัว 

เช่น  มีการออมท้ังท่ีเก็บเงินไว้เองหรือฝากกับ

สถาบันการเงิน 0.11 0.57 0.54 Y X 
2 ท่านมีความความพร้อมท่ีจะพัฒนาความสามารถ

ของตนเอง 0.31 0.59 0.58 Y X 
3 ท่านเตรียมพร้อมเสมอสําหรับความเปลี่ยนแปลงท่ี

จะเกิดข้ึนในชีวิต และพร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 0.30 0.27 0.57 Z Y 
4 เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถบริหารความ

เสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 0.33 0.49 0.53 Z X 
5 ท่านมีการใช้เวลาว่างในการทําอาชีพเสริมเป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 0.22 0.63 0.56 Y X 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความพอประมาณ พบว่า คนเจนเนอเรชั่น X จะเน้นในเรื่อง ท่านเน้นวิถีชีวิต

ท่ีประหยัด  อดออม  มีชีวิตท่ีเรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม (0.62) คนเจนเนอเรช่ัน Y จะเน้น
ในเร่ือง ท่านใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพของตนเอง ไม่หลงเสพติดการใช้เทคโนโลยี จนเบียดบังการใช้ชีวิตปกติ  (0.53) 
และ คนเจนเนอเรชั่น Z จะเน้นในเร่ือง ท่านให้ความสําคัญต่อการรู้จักประมาณ  และพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่  โดยยึดม่ันในทางสาย

กลาง (0.64) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความมีเหตุผล พบว่า คนเจนเนอเรชั่น X จะเน้นในเร่ือง ท่านมีเป้าหมายท่ี

ชัดเจนในชีวิตและมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  (0.57) คนเจนเนอเรชั่น Y จะเน้นในเร่ือง ท่านดําเนินชีวิตให้

ห่างจากความเสี่ยงและเน้นความพอประมาณท้ังในปัจจุบันและในอนาคต  (0.59) และ คนเจนเนอเรชั่น Z จะเน้นในเร่ือง ท่านมี

เป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตและมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (0.50) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว พบว่า คนเจนเนอเรช่ัน X จะเน้นในเร่ือง เม่ือ

เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที (0.33) คนเจนเนอเรชั่น Y จะเน้นใน

เรื่อง ท่านมีการใช้เวลาว่างในการทําอาชีพเสริมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (0.63) และ คนเจนเนอเรชั่น 
Z จะเน้นในเร่ือง ท่านมีความความพร้อมท่ีจะพัฒนาความสามารถของตนเอง (0.58) 

จึงสรุปได้ว่า การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จําแนกตาม    
เจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกัน 
 
7. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 อภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยพบว่า การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น X และ Y เกิดจากเงื่อนไขด้าน

คุณธรรม มากกว่าความรู้ในทุกด้าน ในขณะท่ี การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเจนเนอเรชั่น Z เกิดจากเงื่อนไข

ด้านความรู้ มากกว่าคุณธรรม หากพิจารณาจากแนวคิดของ Zemke, Raines and Filipczak (2000) ซ่ึงเสนอว่า คน Gen X 
เป็นกลุ่มคนท่ีต้องการความสมดุลในชีวิต ในขณะท่ี GEN Y มีความเต็มใจทํางานและเรียนรู้ มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และงานวิจัยของ วรินทร์ทิพย์ กําลังแพทย์ (2559) ท่ีเสนอว่าคนกลุ่ม GEN Z มีความเป็นปัจเจกชนมากกว่าคน

กลุ่ม GEN Y ต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเอง  ชื่นชอบการใช้จ่าย เพ่ือสร้างความสุขความพอใจกับตนเอง ก็จะเห็น

แนวโน้ม ท่ีคนยุคใหม่จะเริ่มให้ความสนใจในตนเองมากกว่าสังคม การยึดม่ันในคุณธรรมจึงเริ่มเจือจางลง ความแตกต่าง
ระหว่างเจนเนอเรชันแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิด ของคนต่างวัยเริ่มมีความเปล่ียนแปลง การเข้าใจในบริบทและความ

ต้องการของคนต่างเจเนอเรชันจะทําให้เข้าใจหลักการนําเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สอดรับกับแนวคิดของ ปรียานุช 
พิบูลสราวุธ (2551) ท่ีเสนอว่า การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลต่อการพัฒนานั้น ต้องเข้าใจ “กรอบแนวคิด” ว่า
เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการ

มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความย่ังยืนของ

การพัฒนา โดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ ปรีชา ปาโนรัมย์  (2560) ท่ีเสนอว่า วิธีปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นจึงพบว่า จะต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจใน “ความหมาย”ท่ีแท้จริงก่อน จากนั้นจึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องตรงตามหลัก 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เม่ือพิจารณาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จะพบว่าเป้าหมายที่มุ่งเน้นของคนต่างวัย มีความแตกต่าง

กัน แต่โครงสร้างการของการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนทุกวัยนั้นไม่มีความแตกต่าง ดังท่ี ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 
(2550) ได้เสนอว่า เงื่อนไขของความรู้ และคุณธรรม เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ  เพ่ือนําไปสู่ความสมดุลอัน

ส่งผลให้มีความสุขอย่างย่ังยืน และปรีชา ปาโนรัมย์ (2560) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นปรัชญาท่ี
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เข้ากับบริบทของสังคมไทย การที่จะให้แต่ละบุคคลเข้าใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ต้องเข้าใจกิจกรรมท่ี

ถ่องแท้ หากบุคคลมีการประยุกต์ใช้แต่ผลท่ีได้รับตรงกันข้ามก็แสดงว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่สมบูรณ์แบบ

นั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

  1. การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างกันไปตามเจเนอเรชั่น ท้ังนี้เนื่องจากคนต่างวัย ย่อมได้รับ
การหล่อหลอมมาจากสภาพทางสังคมท่ีมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าใจความแตกต่างของคนในแต่ละเจเนอเรชั่น ย่อมจะ
ทําให้เข้าใจแนวทางการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของคนแต่ละยุคสมัย 
 2. ผลการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบเชิงยืนยันจะพบว่าเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นของคนในอดีตจะเน้นด้านคุณธรรม

มากกว่าความรู้ แต่คนยุคใหม่เร่ิมให้ความสําคัญกับความรู้มากกว่าคุณธรรม การหล่อหลอม และอบรมเลี้ยงดู และความ
เปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมทําให้เงื่อนไขท่ีเป็นฐานของการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะแตกต่างกัน แต่ใน
ความเป็นจริงพบว่า แนวคิดในการปรับใช้แนวคิดดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนไปตามเวลา ไม่ว่าหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวยังคงมีความสําคัญและได้รับการยอมรับจากคนทุกเจเนอเรชั่น ดังน้ันการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงมาดําเนินชีวิตยังคงมีความสําคัญอยู่เสมอ เหมาะสมกับคนทุกวัย และทุกช่วงเวลา 
 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. งานวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แม้หน่วยจังหวัดจะใช้วิธีการสุ่ม

แบบคํานึงโอกาสทางสถิติ แต่หน่วยบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม ยังคงเป็นการสุ่มแบบไม่คํานึงถึงโอกาสทางสถิติ ผู้ท่ีสนใจต่อ

ยอดอาจทําการศึกษาโดยใช้การสุ่มแบบคํานึงโอกาสทางสถิติในทุกข้ันตอนก็น่าจะได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 
2. การวิจัยครั้งนี้เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ยังขาดมิติในการหาผลวิจัยเชิงลึกด้วยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู้ท่ี

สนใจต่อยอดอาจจะทําการศึกษามูลเหตุเชิงลึกด้วยการทําวิจัยดังกล่าว หรืออาจจะใช้การทําวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Method) 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า 
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors of Marketing Mix and Influence of Reference Group to the 
Satisfactory of the Tesco Lotus Customers in Bangkok 

 

อัจฉราภรณ์ วงษ์มณี1*  และสุมาล ีสว่าง1 
 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
*acharapornjun@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาอิทธิพล

กลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 
ลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจํานวนท่ีแน่นอน ค่าความเชื่อมันอย่างน้อยร้อยละ 95 โดย
การเลือกแบบสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาค่าสถิติ
ใช้กาแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ t-test, F-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิคการคัดเลือก
ตัวแปรแบบ Enter ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1)  ลักษณะส่วนปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว เพ่ือน และผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ 
โลตัส เอ็กซ์เพรส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง  ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 

This study aims to 1) to study individual factors that affect to the satisfaction toward customer 
of Tesco lotus in Bangkok, 2) to study service marketing factors that affect the satisfaction toward customer  
of Tesco lotus in Bangkok and 3) to study the reference group factors that affect the satisfaction toward 
customers of Tesco lotus in Bangkok. The sample size was determined by using the formula with unknow 
population proportion and confidence level of at least 95%. The random sampling was used to convenience 
sampling through drawing lots 400 samples. Questionnaire was employed as a tool for was data collection. 
Descriptive statistics applying to analyze were frequency, standard deviation and percentage. The 
hypotheses were tested with t-test, One-way ANOVA and multiple regression and analysis by enter method. 
The results of this study indicated as follows: 1) in terms of personal factor, the respondent with age, 
profession, marital status, highest and education an occupation and different study personal factors 
affecting the satisfaction toward customer with a statistical significance level of 0.05, 2) in terms of 
marketing mix, product, place, and promotion affect the satisfaction toward customer of Tesco lotus in 
Bangkok Platform with a statistical significance level of 0.05, and 3) the reference groups, family, friend 
and specialist affect the satisfaction toward customer of Tesco lotus in Bangkok Platform with a statistical 
significance level of 0.05. 
 
Keywords: service marketing mix, the reference groups, satisfaction  
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การแข่งขันทางด้านธุรกิจ และการแข่งขันในอาชีพของชีวิตคน

กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความเป็นอยู่ของคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจึงเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับ

ความเร่งรีบตามสังคม เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว กรุงเทพมหานครเร่ิมมีการแข่งขันธุรกิจท่ีรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจค้า

ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันราคาจําหน่ายตามราคา

ตลาด ส่วนใหญ่ตั้งในแหล่งชุมชนโดยเน้นให้ความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ประกอบการสําคัญ ได้แก่ 7-Eleven และ Family Mart 
เป็นต้น (สถาบันวิจัยธนาคารกรุงศรี. ออนไลน์ , กันยายน 2561) ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด

ตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการลูกค้าในสังคมเมืองได้อย่างครบครันรวม การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง

ไฮเปอร์มาร์เก็ตในปีนี้ยังคงมีการแข่งขันกันรุนแรง แต่ภายหลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ต้องปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ ด้วยการลดขยายสาขาขนาดใหญ่และหันมาโฟกัสเพ่ิมสาขาขนาดเล็ก เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
และห้างเทสโก้ โลตัส ท่ีหันมาขยายสาขาขนาดเล็กในรูปแบบเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มากขึ้น นอกจากนี้พบว่าร้านสะดวกซ้ือ

มีแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีขึ้น ภายหลังผู้บริโภคปรับพฤติกรรมหันมาซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้เพราะมีความสะดวกสบาย

บ้าน ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาร้านสะดวกซ้ือมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยท่ีประมาณ 0.5% แนวโน้มของ
ร้านสะดวกซ้ือท่ีมียอดขายและจํานวนลูกค้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้กันตาร์ฯ ออกมาคาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีนับจากนี้ ส่วนแบ่ง

การตลาดของร้านสะดวกซ้ือจะขยับข้ึนมาแทนท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ตในอีก 3 ปี (โพสต์ทูเดย์.ออนไลน,  2561)   
สถาบันวิจัยธนาคารกรุงศรี ประเมินว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตเฉลี่ยในอัตรา 4- 6% ในปี 2561-2563 สูงกว่า

ช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (2558-2560) ท่ีเติบโตเฉล่ีย 3.0% ต่อปีอย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจอาจทําให้มาร์จิ

นของผู้ประกอบการลดลงบ้าง ดังนั้น จึงคาดว่าผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่จะเร่งขยาย สาขาไปเมืองรองมากข้ึนเพ่ือขยาย

ฐานลูกค้าในระยะยาว (ฝ่ายวิจัยบริษัทคอลิลเออร์สอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย, กรุงศรีออนไลน์, กันยายน 2561) จากการ
ท่ีการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก จึงทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

และอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดข้ึนให้ธุรกิจเติบโต เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เป็นเคร่ืองมืองท่ี

นํามาใช้ตอบสนองผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาทําเร่ืองนี้เพ่ือนําผลในการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ไขพัฒนาและ

ปรับปรุงธุรกิจให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างม่ันคงในช่วงสภาวะท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และนําข้อมูลท่ีได้มาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณมาตรฐานเพื่อการตอบสนองผู้บริโภคได้ดีย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ท่ีสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษากลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สภานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครแต่งต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริม

การตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ผู้มีชื่อเสียง กลุ่มเพ่ือน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้มีความรู้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย  
 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีเคยใช้บริการหรือจะกําลังจะใช้ซ้ือสินค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานครโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ผู้วิจัยคํานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบกลุ่มประชากรโดย

การเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) ช่วงเวลาต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2562 เป็นระยะเวลาท้ังหมด 6 เดือน 

 
5. กรอบแนวความคิด 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. ผลวิจัยนี้นําไปใช้ในเรื่องของความพึงพอใจ เพ่ือนําไปพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 
2. ทําให้ทราบแนวทางในการปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า และ

แผนการตลาดได้ในอนาคตให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 
3. ผู้บริหารร้าน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการคัดสรรกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

ได้อย่างเหมาะสม เช่น ดารา นักร้อง เซเลป ท่ีมีชื่อเสียง และกําลัง ได้รับความนิยม  
 

7. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 

      7.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550. pp. 57-59) ได้ให้ความหมาย ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) อัน

ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะส่วนบุคคล

เป็นลักษณะท่ีสําคัญ และเป็นสถิติท่ีใช้ชี้วัดได้ ซ่ึงจะช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและ

สังคมวัฒนธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ซ่ึงลักษณะส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงและมี

ประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ลักษณะส่วนบุคคล ท่ีสําคัญมีดังต่อไปนี้  
1 เพศ (Sex) เป็นอีกตัวแปรในส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสําคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ 

เพราะในปัจจุบันตัวแปรในเรื่องของเพศนั้นส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านพฤติกรรมการบริโภค เพศต่างกันจะบ่งบอกถึง

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังในเร่ืองทัศนคติ วิธีคิด การตัดสินใจ นักการตลาดควรศึกษาตัวแปรนี้อย่าง

รอบคอบ เพ่ือท่ีจะสามารถแยกแยะการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน 
2) อายุ (Age) อันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นความต้องการใน

สินค้าและการบริการท่ีแตกต่างกัน นักการตลาดจึงจะต้องใช้ด้านอายุเป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีใช้ในการวัดความแตกต่าง และ
การศึกษาหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งเน้นความ สําคัญท่ีช่วงอายุต่าง ๆ เป็นต้น  

3) สถานภาพ (Marital Status) สภาพสมรสเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ 
สังคม และกฎหมาย สภาพสมรสยังมีความสําคัญต่อการตัดสินใจน้อยของแต่ละบุคคล คนโสดมักใช้เวลาในการตัดสินใจน้อย

กว่าคนท่ีมีครอบครัว เนื่องจากคนท่ีครอบครัวจะมีภาระผักพันและความรับผิดชอบท่ีต้องคํานึงถึง ดังนั้นนักการตลาดมักจะให้

ความสนใจจํานวน และลักษณะของบุคคล และพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงโครงสร้างของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็น

คนตัดสินใจในครอบครัว 
4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการกําหนดส่วน

ของการตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร่ํารวย แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลางและมี

รายได้ต่ําก็จัดเป็นตลาดขนาดใหญ่เช่นกัน ปัญหาการใช้รายได้เพียงอย่างเดียวเป็นเกณฑ์แบ่งส่วนการตลาด คือ รายได้จะ
สามารถบอกความสามารถในการซ้ือสินค้าและการใช้บริการของผู้บริโภคได้ 
 

7.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Bolen William (1988, pp. 132-140) ได้กล่าว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรท่ีสําคัญทางการตลาดท่ี

กิจกรรมสามารถควบคุมได้ 4 ประการ (The Four P’s หรือ Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากนี้ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555) ได้กล่าว
เสริมว่า ส่วนประสมการตลาดมีส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภคซึ่งมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของ ผู้บริโภคส่วนประสมการตลาดโดยมีรายละเอียดของส่วนประสมการตลาด ดังนี้ 
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1) สินค้าและบริการ (Product) ร้านค้ามีการคัดเลือกสินค้าท่ีเน้นความหลากหลายและความครบครันของสินค้า

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของสินค้าการรับประกันสินค้าและบริการ  
2) ราคา (Price) ราคาเป็นอีกปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคโดยผู้บริโภคมักตัดสินคุณภาพสินค้า

จากราคา หรือต้นท้ังหมดท่ีลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการรวมถึงเวลาความคิดและก่อให้เกิดพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีเป็นตัวเงิน  
3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การวางผัง

ร้านค้า การออกแบบการจัดวางสินค้า การสร้างบรรยากาศส่ิงเหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์

ท่ีดีให้แก่ร้านค้าปลีกนั้น ๆ และการสถานท่ีตั้งของร้านค้า เป็นบริเวณท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้

ง่าย การเดินทางสะดวก  
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นแนวการสื่อสารการตลาดเพ่ือสื่อให้ผู้บริโภคทราบโดยผ่านสื่อ ต่าง ๆ 

และทราบถึงสินค้า และบริการ ราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายยังรวมไป

ถึงการบริการลูก ค้าเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ  
 

           7.3 แนวคิดและทฤษฎีอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 
กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ขณะท่ี ได้กล่าวเสริมว่า กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)  หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคซ่ึง

เป็นแนวคิดท่ีมีความสําคัญต่อนักการตลาดในการเข้าใจอิทธิพลของการปฏิบัติโต้ตอบต่อนักของพฤติกรรมผู้บริโภคและ

กระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558, น.50)  และ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, 
น.15). 

ส่วน Engel, Blackwell, and Miniard (1993, p.143) ยังอธิบายถึง กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ว่าคือบุคคล 
หรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ซ่ึงพบว่ามีความหมายคล้ายกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2554, น.327) ได้อธิบายว่า 
กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน ผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงถูกนําไปใช้ เป็นแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของบุคคล  
 

7.4 แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ 
Maynared W. Shelly (1975 : 252 – 268) กล่าวว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจซ่ึงเป็น ทฤษฎีท่ีว่าด้วย

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ว่าเป็นความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ใน

กลุ่มความรู้สึกสองแบบน้ี ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ี

แตกต่างจากความรู้สึก อ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึก 
ทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้ก็มี ผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 
 ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของ

ความรู้สึกท้ังสามน้ี เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะ เกิดข้ึนเม่ือระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทาง

ลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมา ในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกน้ียังเป็นตัวช่วยให้เกิด

ความ พอใจเพ่ิมข้ึนได้ สิ่งท่ีทาให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็นหรือความพอใจแก่มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่ง เร้า การ
วิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ ศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นท่ีต้องการในการท่ี จะทาให้เกิดความพอใจ และ
ความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุก อย่างท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน  
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8. ระเบียบวิธีวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีแบบการสํารวจ (Survey Research ) 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือประชากรท่ีเข้ามาซ้ือสินค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครหรือผู้บริโภคท่ี

กําลังจะใช้บริการ ซ่ึงผู้วิจัยไม่สามารถหาจํานวนของประชากรท่ีแน่นอนจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ จึงให้สูตร Cochran ใน
การคํานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากร (Cochran, 1997) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ

สะดวก (Convenience sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การ

ให้คะแนน แบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อม่ันด้วยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวม มีค่าต้ังแต่ 
0.70 ขึ้นไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเชิง

อนุมาน  ได้แก่  Independent Sample t-Test และ  One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยวิธี 
Enter 2 ครั้งโดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 281คน (ร้อยละ 70.20) มีอายุ 21-
30 ปีจํานวน 148 คน (ร้อยละ 37.00) มีสถานภาพโสด จํานวน 242 คน (ร้อยละ 60.50) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 127 คน (ร้อยละ 31.80) มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท จํานวน 143 คน (ร้อยละ 35.80) มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ ( = 4.20) โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดั้งนี้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ และความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.93) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส พบว่า ผู้ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธี Enter ครั้งท่ี 2 เฉพาะตัวท่ี Sig 

   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด b Std. Error β t Sig. 
(Constant) .021 .198  .105 0.917 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) .286 .058 .222 4.914 0.000* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) .246 .054 .219 4.519 0.000* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) .421 .049 .402 8.576 0.000* 

        R=0.730 R2 =0.533 Adjusted R2  
= 0.529 

SEE = 
0.50325 

F = 150.673 Sig = 0.000* 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสใน

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลกับความพึง

พอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่าสหสัมพันธ์

พหุคูณอยู่ในระดับสูง ( R=0.730a) มีอํานาจพยากรณ์ร้อยละ 52.9 (Adjusted R2 =0.529) มีค่าการประมาณความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) SEE = 0.50325 โดยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในแบบคะเนมาตรฐาน 
(Beta) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน ได้แก่ มากที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด (β = .402) รองลงมาคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.222) และน้อยท่ีสุดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (β = .219) โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการคะแนนดิบ 
Y = .021+ .421 (X4) +.286 (X1) + .246 (X3) และสมการคะแนนมาตรฐาน ZY = 0.402 (X4) + 0.222 (X1) + 0.219 
(X3) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธี Enter ครั้งท่ี 2 เฉพาะตัวท่ี Sig 

ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง b Std. Error β t Sig. 

(Constant) 1.155 0.127 9.073    0.000 

ครอบครัว(X1) 0.292 0.040 0.337 7.282 0.000* 

เพ่ือน(X2) 0.280 0.040 0.358 6.914 0.000* 

ผู้เชี่ยวชาญ(X5) 0.176 0.036 0.196 4.941 0.000 

 R=0.771a      R2 =0.594     Adjusted R2 = 0.591    SEE = 0.46927    F = 193.095    Sig = 0.000* 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า ด้านครอบครัว ด้านเพื่อน และผู้เชี่ยวชาญส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสใน

เขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับสูง ( R=0.731a) มีอํานาจ

พยากรณ์ร้อยละ 59.1 (Adjusted R2 =0.591) ค่าการประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ (Std. 
Error of the Estimate) SEE = 0.46927 โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในแบบคะเนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจัยอิทธิพลกลุ่ม

อ้างอิง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว (β = .337) ด้านเพ่ือน (β = 0.358) ผู้เชี่ยวชาญ (β = .196) โดยสามารถเขียนอยู่ในรูป

สมการคะแนนดิบ Y = 1.155+ .292 (X1) +.280 (X2) + .176 (X5) และสมการคะแนนมาตรฐาน ZY = 0.337 (X1) + 
0.358 (X2) + 0.196 (X5) 

 
10.อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

    10.1 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบได้ดังน้ี 
  1) ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล จากผลการวิจัย พบว่า อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.1) ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) 
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการในห้างเทสโก้ โลตัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ มีผลต่อความคิดเห็นว่าพฤติกรรมโดยรวมในการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัส 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 

1.2) ด้านอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุท (2552) 
ได้วิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีแตกต่างกัน 
1.3) ด้านสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์

เพรสในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย กรวรรณ ธรฤทธิ์ 
(2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกัน 

1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์
เพรสในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท้ังนี้อาจเน่ืองจากผู้ท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต่างกันย่อมมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีตนได้ศึกษามานํามาใช้ในการพิจารณาหรือคัดสรรสิ่งของต่าง ๆท่ีตน

ต้องการก่อนซ้ือสินค้าย่องแตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ดวงกมล ศรีอมรชัย (2556) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการ

ส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคท่ีเซเว่นอิเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วน

บุคคลด้าน ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคท่ีเซเว่นอิเลฟเว่น ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง 
2) ผลจากการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สรุปได้ว่า ปัจจัยกลุ่มส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปายรายตามค่าน้ําหนักได้ดังน้ี 
2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ของเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสนั้น คือสินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน มีความสดใหม่เสมอ สินค้าสะอาดน่าจับต้อง มี
มาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีน่าเชื่อถือ ต่อผู้บริโภค มีสินค้าจําหน่ายอย่างเพียงพอ สินค้าครบ

ไม่ขาดเวลาลูกค้าต้องการเลือกซ้ือ มีระดับราคาสินค้าท่ีเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับสุปรียา พูลสุวรรณ 
(2558) ได้วิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในอําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา กรณีศึกษา ห้างเทสโก้โลตัส สาขาอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซ่ึงสอดคล้องด้านราคาอยู่ในระดับมาก 
2.2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าของเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุท (2552) ได้วิจัย
เร่ืองปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดสิงห์บุรีโดยปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจากปัจจัยทางการตลาดเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านช่องทาง

การจาํหน่าย รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านราคา  
2.3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากด้านการส่งเสริมการตลาดเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสนั้น ซ่ึงสอดคล้องได้กับกรวรรณ ธรฤทธิ์ (2557) ได้ทําการวิจัยเร่ือง 
“การเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในอําเภอเวียงสระ จังหวดัสุราษฤร์ธานี” พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลา

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของประชาชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
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3) ผลจากการวิจัยปัจจัยอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง สรุปได้ว่า ปัจจัยอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว เพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผล
กับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถ
อภิปายรายตามค่าน้ําหนักได้ดงันี้ 

3.1) ครอบครัว มีอิทธิพลส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจาก ผู้บริโภคมักจะนิยมไปจับจ่ายซ้ือสินค้าท่ีเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส กับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจําและครอบครัวมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า โดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ นพจกรณ์ สายะโสภณ (2561) ได้ศึกษา

เรื่อง กลุ่มอ้างอิงและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายแนวสปอร์ตของผู้บริโภคกลุ่มเจ

เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.2) เพ่ือน มีอิทธิพลส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 

กลุ่มเพ่ือน ๆ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนท่ีรู้จักกันมาก่อน หรือ อาจเป็นได้พูดคุยเกิดการสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกัน จนเกิดการรับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้า และทัศนคติต่อท่ีกลุ่มเพ่ือนมีต่อสินค้านั้น ๆ และหรือนิยมเลือกไปซ้ือ

สินค้าท่ี เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสแสดงว่าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาวัส อิสราพานิช (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของ

วัยเด็กตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยเด็กตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง คืออิทธิพลจากเพ่ือน  
3.3) ผู้เชี่ยวชาญ มีอิทธิพลส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญ เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ หมอ ให้คําแนะนําเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีก่อเกิดประโยชน์ หรือบอก

ถึงโทษของสินค้าบ้างประเภทท่ีไม่ควรรับประทาน ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ให้เกิดความระมัดระวังในการเลือกซ้ือสินค้า เป็นต้น 
จากศึกษาพบว่า สอดคล้องกับ นพจกรณ์ สายะโสภณ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง กลุ่มอ้างอิงและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อ

รูปแบบการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายแนวสปอร์ตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

        10.2 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) ด้านเพศ จากการอภิปรายผล จะพบว่า เพศหญิง มีความรอบครอบในกระบวนการเลือกซ้ือสินค้า เช่น ในการ

ความคุ้มค่าของราคาพิเศษ ส่วนลด การสมัครสมาชิกและได้ส่วนลดเป็นต้น 
2) ด้านอายุ จากการอภิปรายผล จะพบว่า ช่วงอายุของลูกค้าระหว่าง 21-30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยทํางาน หรือวัยกําลัง

ศึกษาในระดับสูง มีความจําเป็นต้องใช้สินค้านั้น ๆ อยู่แล้ว โดยสินค้าท่ัวไปท่ีราคาไม่สูงมาก จึงทําให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่าย 
3) ด้านสถานภาพสมรส จากการอภิปรายผล จะพบว่า สถานภาพโสดมีจํานวนมากและคนในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้มี

ครอบครัวแล้วแต่ก็ยังไม่จดทะเบียนสมรส เพราะต้องการความเป็นอิสระในหลาย ๆ ด้าน เม่ือคนโสดไม่ได้มีภาระหน้าท่ีให้ต้อง

รับผิดชอบ คนโสดจึงทุ่มเทเวลาและรายได้ท่ีหามาได้กับการใช้จ่ายเพ่ือตนเองได้อย่างเต็มท่ี และมีการศึกษาหาข้อมูลก่อน

ตัดสินใจซ้ือเสมอ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรจะคัดสรรสินค้าท่ีตอบโจทย์ด้านสถานะภาพโสดที่มีกําลังซ้ือและทรงอิทธิมาก

ต่อการเติบโตของธุรกิจ 
4) ด้านอาชีพ จากการอภิปรายผล จะพบว่า อาชีพพนักงานบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงถึงการเงินในแต่ละ

เดือนท่ีแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ หมายถึงการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งต้องคํานึงถึงภาระหน้าท่ีและความพอเพียงต่อค่าใช้จ่าย

ในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงสินค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นสินค้าท่ีมีความสําคัญใน

ชีวิตประจําวัน โดยจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงมีการรับรู้ข่าวสารท่ีทันสมัย และมี
มุมมองจากการทํางานท่ีหลากหลายส่งผลความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินค้า 
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5) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการอภิปรายผล จะพบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าในเทสโก้ โลตัส 
เอ็กซ์เพรส จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท แสดงให้ว่า คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสินค้าค้าท่ีซ้ือเป็น

สินค้าราคาประหยัดเหมาะสมกับผู้บริโภค  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1) ด้านผลิตภัณฑ์ จากการอภิปรายผล จะพบว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตราฐานตามความต้องการของผู้บริโภค

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เนื่องจากการมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีคุณภาพได้รับการรับรองจากโครงการหลวง หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
ทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมันเกิดความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินค้า 

2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการอภิปรายผล จะพบว่า สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสะดวกแก่การเลือกใช้

บริการ นั้นมีค่าเฉล่ียมากที่สุด เนื่องสาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนทําให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายใน

การเดินทางไปเลือกซ้ือสินค้าและการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงส่งผลกลุ่มคนท่ีอาศัยเขตกรุงเทพมหานครสามารถจับจ่ายซ้ือ

สินค้าได้สะดวกตลอดทุกช่วงเวลา 
3) ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการอภิปรายผล จะพบว่า มีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา เช่น สะสมแต้มและใช้

เป็นส่วนลดและแลกซ้ือสินค้าพรีเมียม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สะสมแต้ม ส่วนลด สะสมคะแนน อย่างเพียงพอเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและเกิดความพึงพอใจมาก

และความสะดวกสบายในการรับสินค้าพรีเมียมเม่ือสะสมครบแต้มครบได้ถึงสาขาทุกสาขาท่ีลูกค้าต้องการ 
ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง  
1) ครอบครัว จากการอภิปรายผล จะพบว่า สมาชิกในครอบครัวท่านนิยมซ้ือสินค้าจาก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 

อยู่เสมอ ๆ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ หรือ บุตร มักนิยมไปจับจ่ายซ้ือสินค้าจากเทสโก้ โลตัส 
เอ็กซ์เพรสแล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้านั้นหรือการบอกว่า ถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ต้องไปซ้ือท่ีนี้เท่านั้น  จนเกิดความพึง

พอใจและต้องการให้คนในครอบครัวกลับไปใช้บริการอีกคร้ัง 
2) เพ่ือน จากการอภิปรายผล จะพบว่า ท่านมักพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนเรื่องคุณภาพสินค้าและราคาก่อนท่ีจะตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินค้า  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เพ่ือน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนท่ีทํางาน หรือกลุ่มเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกัน มักพบประสังสรรค์กันอยู่

เสมอ และเม่ือเจอกันหรือพูดคุยกันมักมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เช่น บอกถึงโปรโมชั่นการลดราคาสินค้า หรือความ

ประทับใจในการไปใช้บริการและอยากได้เพ่ือนไปใช้บริการบ้างเพื่อให้เกิดเป็นพวกกลุ่มเดียวกัน และได้สินค้าท่ีดีราคาประหยัด

เหมือนกัน 
3) ผู้เชี่ยวชาญ จากการอภิปรายผลจะพบว่า ผู้บริโภคมักหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ 

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ จะออกมาบอกถึง เช่น กระแสรักษาสุขภาพต้องดื่มน้ําท่ีสะอาด และอาหารท่ี

ปรุงสดใหม่ และซ้ือสินค้าท่ีมีความสดใหม่เสมอ ไม่มีสารยาฆ่าแมลงเน้นความสดสะอาด ทําให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าตามผู้

แนะนําเสมอ ทางเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสมีสินค้าความปลอดภัย และการรับรองของผู้เชี่ยวชาญเพราะร้านสะดวกซ้ือบางแห่ง

ไม่มี 
   

10.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้าน อ่ืน  ๆ  ส่งผลต่อความพึ งพอใจของลูกค้า เทสโก้  โลตัส  เอ็กซ์ เพรส  ใน

กรุงเทพมหานคร เช่น คุณภาพการให้บริการ หรือคุณภาพด้านบุคคลกร ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์
เพรส ในกรุงเทพมหานคร 

2) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าท่ีเกี่ยวข้องควบคู่ไปกบการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ

ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการนําข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจและทําให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึง

ความการของลูกค้าต่อไป 
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ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจซ้ือสินค้า 
แบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุม่วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors of Brand Value and Marketing Mix Affecting to Purchasing  
Louis Vuitton Brand of Working Age in Bangkok 

 

นัฎฐิษา พุฒซอ้น1*  และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล1 
 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
*nuttisa.put@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของ

ผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
แบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีช่วงอายุระหว่าง 15- 60 ปี จํานวน 400 คน ซ่ึงได้จากใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ผลการวัดความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.847 การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test F-Test 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยคุณค่า  
ตราสินค้า ได้แก่ ด้านตระหนักรู้ ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  ส่วนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 
 

This Independent study aims to 1) To study individual factors influencing the purchase of Louis 
Vuitton Brand for the working-class adults in Bangkok, 2) To study service marketing factors that affects 
the purchase of Louis Vuitton Brand for the working-class adults in Bangkok and 3) To study the factors 
of brand influence that affects the purchase of Louis Vuitton Brand on the working-class adults in Bangkok. 
The sample size was determined by using the formula with an unknown population proportion and those 
with a confidence level of at least 95%. The random sampling was used to convenience sampling by 
drawing lots from 400 random samples. The questionnaire was employed as a tool for data collection. 
Descriptive Statistics was applied to analyze the frequency, standard deviation and percentage. The 
hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA, multiple regression and analysis by using the enter 
method.  

The results of this study indicate as follows: 1) In terms of personal factors, the respondents with 
higher education, a well-paying occupation, difference in income levels and other personal factors that 
affects the customer’s platform with a statistical significance level of 0.05, 2) In terms of marketing mix, 
product, place, and promotion, studies have shown different personal factors that affects the purchase 
of Louis Vuitton Brand of working-class adults in Bangkok’s platform with a statistical significance level of 
0.05, and 3) Considering the brand value, it was found that it had a big brand awareness. The brand 
influences the quality that is perceived. Good brand awareness, recognized for extraordinary quality, 
good networking and loyalty remained a vital decision for the purchase of Louis Vuitton Brand with a 
high satisfaction level of 95%  

 
Keywords: influence of brand, marketing mix, decision making  
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถสร้าง
รายได้เข้าประเทศจํานวนมาก อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้ทุนมนุษย์เป็นหลัก ในการออกแบบและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้า จึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 2.2 ล้านคน (กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม, 2558) จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังจะเกิดข้ึนทําให้ต้องมีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นท่ีอาศัยการ

แข่งขันในด้านของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ขึ้น 
เพ่ือศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ขึ้น ท้ังในเชิงของแนวคิดและระบบการผลิต รวมท้ังเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) การเลือกซ้ือสินค้า

อุปโภคประเภทสินค้าแบรนด์เนมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก ซ่ึงในสังคมยังมีการแบ่งสถานะทางสังคมจากสถานะทาง

การเงินท่ีดี มีการใช้ชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อ และอยากให้ผู้อ่ืนทราบถึงความมั่งคั่งของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้บริโภคหันมาแสวงหา

สินค้าแบรนด์เนมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสอบความต้องการ เพ่ือให้ตัวเองดูดีมากข้ึนสังคม และเกิดทัศนคติท่ีดีหลังจากท่ีได้ใช้

สินค้าไปแล้ว สินค้าแบรนด์เนมย่ีห้อหลุยวิคตองเป็นแบนด์ระดับโลกท่ีลูกค้าท่ัวโลกยอมรับและนิยมใช้ หลุยวิคตองหรือมีชื่อ

เต็มว่าหลุยส์วิตตองมาย์ตีเยร์ (มีตัวย่อว่า LV) เป็นบริษัทเคร่ืองแต่งกายตามสมัยนิยมซ่ึงนายหลุยส์ วิตตอง ก่อต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ. 
1854 และเป็นเจ้าของย่ีห้อ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) สินค้าทําจากหนังสัตว์ ไปจนถึงสินค้าพร้อมใส่ รองเท้า นาฬิกา 
เครื่องทองของประดับ แว่นตา และหนังสือ ท้ังนี้ผู้วิจัยอยากทราบว่าทําไม่ผู้บริโภคจึงนิยมใช้แบรนด์หลุยวิคตอง ดังนั้นจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองความเกี่ยวพันเรื่องแฟชั่น (Fashion Involvement) ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจ ความ 
และการให้ความสําคัญในเรื่องของแฟช่ันของผู้บริโภคว่าปัจจัยนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์

หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทําให้ทราบถึงพฤติกรรมของเลือกซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภค และสามารถนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีย่ิงข้ึนได้ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่ม

วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแต่งต่างกันส่งผลต่อ

การซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า แบรนด์หลุยส์วคิตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านตระหนักรู้ ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความ

ภักดีกับตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย  
 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือจะกําลังจะใช้สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองโดยเป็นผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
Non-probability Sampling) โดยการเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก  (Convenience sampling) ช่วงเวลาต้ังแต่ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาท้ังหมด 5 เดือน 
 
5. กรอบแนวการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. ผลวิจัยนี้ทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง เพ่ือนําไปปรับปรุง

การตลาดและนําไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
2. ผลวิจัยนี้มีประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างทางการค้า 
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3. ผลวิจัยนี้ทําให้ผู้ท่ีต้องการศึกษาคุณค่าตราสินค้าสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 

7. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  

7.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2550) ได้กล่าวว่า บุคคลแตกต่างกันไปโดยความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลดังนี้  
1) อายุ (Age) การจูงใจผู้ท่ีมีอายุต่างกันให้เชื่อฟังหรือเปล่ียนทัศนคติ หรือพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกัน

ไป ผู้ท่ีมีอายุมากจะเชื่อฟังหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรมก็ย่ิงยากด้วยการวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C. Maple) และไอ 
แอล เจนิส และดีไรฟ์ (I.L. Janis and D. Rife) ได้ ทําการวิจัยและได้ผลสรุปว่า การชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจของคน จะมีความ
ยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจากน้ีอายุยังมีความสัมพันธ์กับข่าวสารและการส่ือสารด้วย เช่น ภาษาท่ีจะใช้ในคนท่ีมีวัย

ต่างกันก็ต้องใช้ภาษาต่างกัน โดยจะพบว่าภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะเกิดกับคนในวัยหนุ่มสาว มากกว่าเกิดกับคนสูงวัย เป็นต้น  
2) เพศ (Sex) มีงานวิจัยหลายฉบับท่ีได้ทําการพิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางประการของเพศชาย และเพศหญิงท่ีต่างกัน

จะส่งผลต่อการสื่อสารท่ีแตกต่างกัน เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์ โทรทัศน์ของเด็กวัยรุ่นพบว่าเด็กวัยรุ่นชายสนใจ

ชมภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็ก 13 วัยรุ่นหญิงจะสนใจชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มี
งานวิจัยหลายฉบับท่ีพบว่า เพศชายและ เพศหญิง มีการสื่อสารและการรับสื่อไม่แตกต่างกันเลย  

3) การศึกษา (Education) เป็นตัวแปรท่ีสําคัญมากลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค งานวิจัยหลายฉบับ 
พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกันด้วย  

4) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Status) หมายถึง อาชีพ รายได้เฉลี่ย   เชื้อชาติ และภูมิ

หลังทางครอบครัว ปัจจัยท้ังหมดมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล ซ่ึงมีรายงานวิจัยหลายฉบับ พบว่าระดับ

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ 
Kotler & Keller (2009) ได้กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคลไว้ว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ 
จากการทบทวนแนวคิดและความหมายของนักวิชาการข้างต้นท่ีได้เสนอความหมายของลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัย

สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอันได้แก่ เพศ อายุ เชื้อ
ชาติ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือแม้กระท่ังศาสนา และภาษา เป็นต้น ล้วนเป็นลักษณะท่ีสําคัญ และเป็นสถิติท่ี

ใช้ในการชี้วัดได้ซ่ึงจะช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมายได้ 
 

7.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าของตราสินค้า 
  ท่ามกลางสภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบัน ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการ รับรู้ถึงความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคก็คือ ตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แทนตัวผลิตภัณฑ์หรือเป็นเพียงแค่

เครื่องหมายการค้าเท่านั้น สําหรับผู้บริโภคแล้ว ตราสินค้ายังมีผลต่อทัศนคติความไว้วางใจในการเลือกบริโภคสินค้าภายใต้ตรา

สินค้าใดสินค้าหนึ่ง เอกลักษณ์ของตราสินค้าท่ีไม่สามารถพบได้ ในตราสินค้าอ่ืนจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้า

นั้น ๆ ตราสินค้าหรือแบรนด์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง ในการสร้างการจดจําให้แก่ผู้บริโภค

จนนําไปสู่การเลือกซ้ือและพัฒนาเป็นความภักดีของผู้บริโภคสําหรับนักการตลาดแล้ว การพัฒนาแบรนด์หรือทําให้ตราสินค้ามี

ความโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้นับเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรเกิดเป็นความชัดเจน เนื่องจากแบรนด์สิ่งท่ี

คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  
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  เสรี วงษ์มณฑา (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าตราสินค้า คือ การที่ตราสินค้าของบริษัทให้มุมมองเชิงบวกใน

สายตาของผู้บริโภค นักการตลาดจะตองพยายามสร้างคุณค่าตราสินค้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู้

เกี่ยวกับตราสินค้าจะมีผลต่อการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าและมีผลก่อนให้เกิดพฤติกรรมของตราสินค้านั้น คุณค่าตรา

สินค้าจะเกิดข้ีนก็ต่อเม่ือผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรูสึกท่ีดีต่อตราสินค้าอย่างม่ันคงจดจําตราสินค้านั้นได้ด้วย 
คุณลักษณะท่ีไม่เข้ากับตราสินค้าอ่ืน โดยได้กล่าวไว้ว่าตราสินค้าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ตราสินค้าต้องมีบุคลิกภาพท่ีย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วยคุณค่าทางกายภาพ คุณด้านประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าด้าน

จิตวิทยารวมกัน 
2) ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า เม่ือมีความรู้ท่ีถูกต้องและมีความพึงพอใจต่อตราสินค้า 
3) ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งท่ีสร้างข้ึนในโรงงาน แต่คุณค่าตราสินค้าเป็นภาพลักษณ์ท่ีผู้บริโภครับรู้ 
4) การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์นั้นเกิดข้ึนได้ แต่คุณค่าตราสินค้า เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เนื่องจาก

คุณค่าตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยู่ภายในความนึกคิดของผู้บริโภค การท่ี ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์ชนิดใดโดยพิจารณาจากตรา

สินค้าท่ีหลากหลาย นั่นหมายความว่า ในใจของ ผู้บริโภคตราสินค้านนั้นมีความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน 
Aaker (1996) ได้กล่าวถึง คุณค่าตราสินค้า นั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand 

awareness) การท่ีผู้บริโภคสามารถจดจําหรือระลึกถึงตราสินค้าประเภทใดประเภทหน่ึงได้ 2) ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 
(Brand association) เป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเกิดการจดจําตัวตราสินค้าได้ โดยเฉพาะการรับรู้ถึงเอกลักษณ์

ของตราสินค้าซ่ึงผู้บริโภคจะเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจําของผู้บริโภค 3) การรับรู้คุณภาพของตรา

สินค้า (Brand perceived quality) การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมสินค้า หรือคุณภาพท่ีเหนือกว่าตราสินค้าอ่ืน 4) 
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความยึดม่ันท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ดังนั้นในการสร้างคุณค่าตรา

สินค้าจะมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ทําให้ตราสินค้าแตกต่างจากสินค้าอ่ืนๆ และมีการเชื่อมโยงตราสินค้ากับความทรงจําของ

ผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย เกิดความไว้วางใจ อีกท้ังยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า นําไปสู่การเกิดความภักดี

ต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ซ่ึงเป็นส่วนทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการตลาด ดึงดูดผู้บริโภคทําให้เกิดการซ้ือซํ้า อีกท้ังยัง

ช่วยปกป้องการถูกคุกคามจากคู่แข่ง 
หลังผู้วิจัยได้ศึกษา คุณค่าตราสินค้าจากการทบทวนแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นท่ีให้ความหมายไว้ ผู้วิจัยสามารถ

สรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้าหมายถึง การสร้างตราสินค้าโลโก้ให้เป็นท่ีจดจํา การรับรู้ถึงเอกลักณ์ของตราสินค้าและคุณค่าในใจ 
และสร้างชื่อให้ผู้บริโภครู้จัก รวมถึงการให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงจะสามารถส่งผลทําให้ลูกค้าเกิดความพึง

พอใจและเกิดการตัดสินใจซ้ือถึงแม่ว่าสินค้าจะมีราคาท่ีสูงข้ึนก็ตาม 
 

  7.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้

บุคลิกภาพและทัศนคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามา

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
 Schiffman & Kanuk (1994) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค คือกระบวนการในการเลือกซ้ือ

สินค้าจากทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณา ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังด้าน

จิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ท้ังส่งกิจกรรมนี้ทําให้เกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบสิ่งท่ีต้องการจากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณา

ด้วยเหตุผล เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตอ้งการ หรือคาดหวังเอาไว้ 
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 Schiffman & Kanuk (1994 อ้างใน ศิรินทร์ ซ้ึงสุนทร, 2542) กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีองค์ประกอบสําคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External Influences) ซ่ึงคือข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ปัจจัยท่ีเข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยนี้มาจาก 2 แหล่ง คือ 
1.1  ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้าและบริการที่ซ่ึงคือ กิจกรรมท่ีเกิดส่วนผสม

ทางการตลาดท่ีบริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและชักจูงให้ ผู้บริโภคซ้ือและใช้สินค้าท่ีผลิตจากบริษัทนั้น ๆ กล
ยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ 

1.1.1 ตัวสินค้า รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ 
1.1.2 การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางส่ือมวลชน การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์

ต่างๆ 
1.1.3 นโยบายด้านราคา 
1.1.4 การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสู่ผู้บริโภค 

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น การ
บอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์ อิทธิพลจากครอบครัวในการใช้เคร่ืองอุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ และการ
ได้รบัอิทธิพลจากชนชั้นทางสังคมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการท่ีผู้บริโภคท่ีจะประเมินค่าของสินค้าว่าเป็นอย่างไร 

2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริโภค (Process) คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer 
Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีสะท้อนถึงความ

ต้องการ และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย รวมไป ถึงกิจกรรมท่ีผู้บริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือ

ข้อมูลท่ีผู้ผลิตสร้างการรับรู้ให้แก่ ผู้บริโภคและข้ันสุดท้ายคือทําการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ 
3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือมีขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน 3 

ขั้นตอน ดังน้ี 
3.1 การตระหนักในความต้องการของผู้บริโภค (Need Recognition) Engel, Blackwell & Miniard (1993 

อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) อธิบายว่าข้ันแรกของกระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งท่ีต้องการ

และสิ่งท่ีมีอยู่ซ่ึงสามารถกระตุ้น ทําให้เกิดกระบวนการตัดสินใจและการรับรู้นี้จะเกิดข้ึนต่อเม่ือผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ 
คือ 

3.1.1 มีปัญหากับสินค้าท่ีเคยใช้อยู่ซ่ึงผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้านั้นอีกต่อไป 
3.1.2 มีความต้องการสินค้าใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเกิดข้ึนอยู่โดยสินค้าใหม่เป็นสิ่งท่ีทําให้

เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา 
3.2 การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู้บริโภคจะเร่ิมหาข้อมูลเม่ือ ตระหนักถึงความ

จําเป็นนี้ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ เช่นจากประสบการณ์ และ ความจําเป็นเกี่ยวกับสินค้าท่ีเคยรับรู้ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ 
คือ ข้อมูลภายใน ซ่ึงถ้ามีข้อมูลภายในมาก ข้อมูลภายนอกก็จะส่งผลน้อยลง แต่ถ้าผู้บริโภคไม่เคยรู้จักสินค้ามาก่อนเลยการหา 
ข้อมูลจะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ีมีความสัมพันธ์กับสินค้านั้น ๆ ระดับความเสี่ยงจะมีผลต่อข้ันตอนนี้ คือ ถ้ามีความเสี่ยงสูง
ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและการประเมินหลายขั้นตอน แต่ถ้าความเสี่ยงตํ่าการหาข้อมูลและการประเมินทางเลือกจะไม่ซับซ้อนนัก 

3.3 ผลจากกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Output) เป็นข้ันสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ 
หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือก 
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 สรุปได้ว่าในการตัดสินใจของผู้ซ้ือ เป็นการนําหลักเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยใน การการตัดสินใจเพ่ือ

ทําให้ ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้องมากข้ึน การ ตัดสินใจท่ีจะมีขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีสามารถทําการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือเคร่ืองมือ ดังกล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจ 

 

7.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ4Ps) หมายถึง เป็นกลุ่มเคร่ืองมือทาง การตลาดท่ีสามารถควบคุม

ได้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนักการตลาดนิยมใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาด

ถูกใช้เพ่ือท าให้เกิดอิทธิผลท่ีโน้มน้าวความต้องการ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product), ราคา (Price), สถานท่ี (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) (Kotler, 2000, p. 14) 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการ 

ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์สีราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ

และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการสถานที่บุคคล หรือความคิด (Etzel, Walker, & Stanton, 2001, p. 
9) ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้

การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง ทางการแข่งขัน 

(Competitive Differentiation) จะมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก 
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เป็นคุณสมบัติ พ้ืนฐานของ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือ

แสดงตําแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 

(New and Improved) ซ่ึงต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึน 
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 

  ด้านราคา (Price) 
  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ (Etzel, 

Walker, & Stanton, 2001, p. 7) ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือดังนั้นผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึง รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. คุณค่าท่ีรับรู้(Perceived Value) 
2. ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การแข่งขัน 

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางท่ีสถาบันกิจกรรมใช้ เพ่ือเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปยังท่ีหมายซ่ึงมีกระบวนการประกอบไปด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และ การเก็บรักษา

สินค้าคงคลังการจัดจําหน่ายประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
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1. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution , Distribution Channel หรือ  Marketing 
Channel) (Etzel, Walker, & Stanton, 2001, p. 3) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้าย

กรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ  
2. การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical Distribution หรือ 

Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิต และสินค้าสําเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดย

มุ่งหวังกําไร (Kotler& Armstrong, 2003, p. 5) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้

เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก

ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Walker, & Stanton, 2001, p. 10) เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ

องค์การ อาจใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือก็ได้ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน

เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังน้ี 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์(Publicity and Public Relations หรือPR) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
 

8. ระเบียบวิธีวิจัย  
 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีแบบการสํารวจ (Survey Research) 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือจะกําลังจะใช้สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองโดยเป็น

ผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ซ่ึงผู้วิจัยไม่สามารถหาจํานวน

ของประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ จึงให้สูตร Cochran ในการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากร 
(Cochran, 1997) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน แบบ Likert Scale 5 ระดับ 
การทดสอบความเชื่อม่ันด้วยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวม มีค่าต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความ

น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample t-
Test และ One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยวิธี Enter 2 คร้ังโดยมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  

 
9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 257 คน (ร้อยละ 64.20) มี
สถานภาพโสด จํานวน 220 คน (ร้อยละ 55.00)  มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 231 คน (ร้อยละ 57.80 ) มีอาชีพพนักงาน / 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ลูกจ้างเอกชน จํานวน 189 คน (ร้อยละ 47.20) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 256 คน (ร้อยละ 64.00)  
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท จํานวน 178 คน (ร้อยละ 44.50)  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแต่งต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของ

ผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 
ปัจจัยทางส่วนประสมทาง

การตลาด 
b 

Std. 
Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

Constant  1.372 0.234  6.590 0.000*   
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)  0.369 0.073 0.271 5.046 0.000* 0.529 1.889 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)  0.200 0.075 0.159 2.667 0.008* 0.431 2.321 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)  0.298 0.050 0.306 5.979 0.000* 0.582 1.717 
R = 0.630 R2 = 0.397 Adj.R2 = 0.392 SEE = 0.57541 F = 86.906 Sig. = 0.000*  
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภค

กลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วคิตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับสูง ( R=0.630) มีอํานาจพยากรณ์ร้อยละ 39.2 (Adjudted R2 =0.392) 
มีค่าการประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) SEE = 0.57541โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยใน

แบบคะเนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน ได้แก่ มากที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด (β = 
0.306) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.271) และน้อยท่ีสุดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (β = 0.159) โดยสามารถเขียน
อยู่ในรูปสมการคะแนนดิบ Y = 1.372 + 0.369(X1) 0.298(X4) + 0.200(X3) และสมการคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.306(X4) 
+ 0.271(X1) + 0.159(X3) 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภค

กลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า b 
Std. 
Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

Constant  1.462 0.174  1.691 0.000*   
ด้านตระหนักรู้ (X1)  0.172 0.053 0.134 3.278 0.001* 0.520 1.924 
ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (X2)  0.204 0.050 0.162 4.075 0.000* 0.545 1.834 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X4)  0.534 0.031 0.626 4.325 0.000* 0.661 1.513 
R = 0.811 R2 = 0.658 Adj.R2 = 0.656 SEE = 0.43309 F = 102.422 Sig. = 0.000*  
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่ม

วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ด้านตระหนักรู้ ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับสูง ( R=0.812) มีอํานาจพยากรณ์ร้อยละ 65.6 (Adjudted R2 =0.656) มีค่าการ

ประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) SEE = 0.43295 โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในแบบ

คะเนมาตรฐาน (Beta) พบว่า คุณค่าตราสินค้า 3 ด้าน ได้แก่ มากท่ีสุดคือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (β = 0.626) รองลงมา
คือ ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (β = 0.162) และน้อยท่ีสุดด้านตระหนักรู้ (β = 0.134) โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการคะแนน

ดิบ Y = 1.462 0.534 (X4) + 0.204 (X2) + 0.172 และสมการคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.626 (X4) + 0.162 (X2)+ 0.134 
(X1) 

 
10. อภิปรายผล 
 

  จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์

หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแต่งต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์

วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปราย

ผลตามค่าน้ําหนักได้ดังน้ี 
   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์

วิคตองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้มีความต้องการ 
ความชอบ และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่าผู้บริโภคในช่วงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่านั้นมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองมากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากประชากรในคนกรุงเทพมหานครมีการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากหลังจากศึกษาจบทํางานและมีรายได้

ในระดับท่ีสามารถซ้ือสินค้าแบรนด์ตามความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิศา รักษ์แพทย์ (2560) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผู้หญิงผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ใน

ประเทศไทย” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผู้หญิงผ่าน

แอพพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าแบบใดลูกค้ากลุ่มน้ีมีกําลังซ้ือผู้ประกอบการให้ความสําคัญลูกค้ากลุ่มน้ีและมีการเพ่ิมจํานวนอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคต

องแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 40,000 บาท มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง ซ่ึงผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 
60,000 บาทน้ันมีความสนใจและความต้องการสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพและราคาสูงกว่า รายได้ถือเป็นส่วน

สําคัญในการประกอบตัดสินใจซ้ือของลูกค้าแต่ด้วยแบรนด์สินค้าท่ีติดระดับโลกลูกค้าได้มองข้ามส่วนน้ีไปและกลับไปมองถึงตัว

ผลิตภัณฑ์หากซ้ือใช้แล้วคนในสังคมยอมรับ รู้สึกตัวเองมีความม่ันใจ บ้างคร้ังลูกค้าก็มองข้ามด้านรายได้ไป ข้อนําเสนอให้ผู้

ประกอบมุ่งเน้นไปท่ีภาพลักษณ์เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนานันท์ โตสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 951
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มงคล (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  
 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภค

กลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่าน้ําหนักได้ดังน้ี  
1) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองเป็นอันดับแรก ท้ังนี้เน่ืองจาก

สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง มีบริการหลังการขายที่เหมาะสม เช่น การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  มีสิทธิพิเศษร่วมกับธุรกิจ

อ่ืน เช่น จะได้รับ Double Point เม่ือซ้ือสินค้าผ่านบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการ เป็นต้น มีการโฆษณาสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย และมีสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายน่าสนใจให้ชวนซ้ือ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Etzel, 
Walker & Stanton (2001) ท่ีกล่าวว่า เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสําคัญ คือการสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือ

บริการ ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพล

ต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็น

ต้น แบรนด์หลุยส์วิคตองมีการส่งเสริมการตลาดท่ีดีอยู่แล้ว ผู้วิจัยขอเสนอให้เพ่ิมกลุ่มผู้มีอิทธิพล เช่น ให้ดาราผู้มีชื่อเสียง เช่น 
ดาราคาฮอล์ลิวูด นักฟุตบอลระดับโลกมาเป็นพรีเส้นเตอร์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ หลังจากลูกค้าเห็นเกิด

การจดจํา ส่งผลต่อลูกค้าเกิดแรงจูงในอยากใช้แบนรด์นี้เหมือนผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น 
2) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองอันดับท่ี 2  กล่าวคือ สินค้าแบรนด์หลุยส์

วิคตองมีความทนทาน มีสีสัน และรูปลักษณ์ ภายนอกท่ีสวยงาม มีรูปแบบและขนาดให้เลือกหลากหลาย และมีความทันสมัย 
ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคงทน มีคุณภาพรับสูง และราคาสินค้าหลังซ้ือไม่ลดลง ด้วยเหตุนี้เองทําให้ผู้บริโภคไม่ลังเลถึงราคาจะ

มองข้ามจุดนี้ไปจะมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรท่ีจะให้ความสําคัญทุกด้านของคุณภาพของวัถตุดิบ เช่น หนัง 
อะไหล่ ต่าง ๆ รักษาระดับคุณภาพให้คงทนเสมอ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของณัฐา ทวีโชคอนันต์ (2557) ท่ี
ศึกษาคุณค่าทางสินค้าและปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้าว่ิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลในการซ้ือรองเท้าวิ่งของผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยสนใจในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ์สวมใส่สบาย 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทให้ลูกค้าจะมองถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง 

3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง คือ สถานท่ีจัดจําหน่ายมี

ความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน การจัดวางผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจสะดุดตาและมีการแยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ซ่ึงท่ี
กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิศา รักษ์แพทย์ (2560) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผู้หญิง

ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย” พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผู้หญิงผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคท่ี

ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ประกอบการมีการจัดจําหน่ายผ่าน

ทางเว็ปไซต์ของตน โดยลูกค้าสามารถส่ังซ้ือสินค้าจาก Shops ในสาขาต่างประเทศได้ และเสียภาษีนําเข้าตามกฎหมายไทย

เนื่องจากบางตัวสินค้า Shops ในประเทศไทยยังไม่อัพเดตตามสินค้าท่ีวางจําหน่ายในต่างประเทศ ซ่ึงจะสามารถทําให้ลูกค้า

ได้รับสินค้าความต้องการได้ 
 

3. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ได้แก่ ด้านตระหนักรู้ ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ และด้านความภักดี
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ต่อตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่าน้ําหนักได้ดังน้ี  
 1) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง คือ ผู้บริโภคมีความชื่นชอบ

ตราสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองมากกว่าตราสินค้าอ่ืน จึงทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า และมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าในคร้ัง

ต่อไปอีก เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของแบรนด์หลุยส์วิคตองมีระยะเวลาท่ีดําเนินการเปิดเป็นระยะเวลานานและ

คุณภาพท่ีสมํ่าเสมอส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เม่ือได้ใช้สินค้าแล้วรู้สึกคุ้มค่าท่ีซ้ือ รู้สึกได้รับการยอมรับ รู้สึกเป็นคนระ

สูง เป็นคนทันสมัยส่งผลให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า ดงันั้นผู้ประกอบควรให้ความสําคัญเร่ืองตราสินค้า เช่น การเน้นท่ีความ

คงท่ีของคุณภาพ ซ่ึงท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร วิวรรธกะ (2559) ศึกษาเรื่อง “คุณค่าตราสินค้าและ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าเด็กออนไลน์” ผลวิจัยพบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากในภาพรวม ในรายด้านจะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ

มาก ได้แก่ พอใจท่ีจะซ้ือสินค้าภายใต้ตราสินค้าท่ีตนพอใจ และ ท่านยินดีท่ีจะแนะนําคนอ่ืน ๆ ซ้ือเสื้อผ้าภายใต้สินค้าท่ีท่าน

พอใจ ให้ความสําคัญระดับปานกลาง ได้แก่ แม้จะมีวิธีการเลือกซ้ือแบบอ่ืนท่านคงจะเลือกซ้ือเสื้อผ้าภายใต้ตราท่ีชื่นชอบและ

พอใจ 
  2) ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง คือ สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองมี

ความน่าเชื่อถือได้  และมีการกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ยาวนาน ซ่ึงท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (ความต้ังใจ ความสนใจ 
ความต้องการ และการตัดสินใจซ้ือ) สินค้าแบรนด์เนมแท้” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินค้าท่ีมีต่อ

ด้านการรับรู้คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเด็นเร่ืองสินค้าแบรนด์เนมแท้ เป็นสินค้าท่ีมี

คุณภาพดีทนทาน และมีอายุการใช้งานนาน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คุณภาพสินค้าเป็นหัวใจหลักของ

ผู้ประกอบการ ส่งผลต่อให้เกิดความมั่นใจให้ลูกค้า ความไว้วางใจและความน่าเชื่อ หลังจากที่ผู้บริโภคใช้สินค้าแล้วเกิดความ

ประทับใจถึงคุณภาพท่ีรับรู้และบอกต่อท่านแนะนําให้ท่านอ่ืนใช้ต่อเพราะเนื่องด้วยสินค้าไม่เคยด้วยคุณภาพถึงใช้มาแล้วใน

ระยะเวลานาน 5 ปี ถึง 10 ปี ราคาสินค้าตัวนั้นก็ลดลงไม่มาก บางรายกลับมีราคาสูงข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการควรรักษาระดับ

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  3) ด้านตระหนักรู้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตอง คือ ผู้บริโภคสามารถนึกถึง

สัญลักษณ์หรือโลโก้แบรนด์หลุยส์วิคตองได้อย่างรวดเร็ว และตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียงมีผลทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้โดยง่าย 
รวมถึงลูกค้าสามารถจดจําตราสินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองได้มากท่ีสุด ลูกค้าให้ความสําคัญกับโลโก้ ตราสินค้ามากดังนั้นควรขอ
นําเสนอให้ผู้ประกอบการเพ่ิมตราสินค้าให้โดดเด่น เพ่ือให้ลูกค้าจดจํา และผู้อ่ืนสามารถมองเห็นตราสินค้าได้ชัดเจน เช่น ทําโล

โก้ แบรนด์หลุยส์วิคตอง ให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินซ้ือสินค้า ซ่ึงท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจักรพันธ์ อุพันวัน (2556) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าตราสินค้าและความต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนมท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้

ต่อตราสินค้าของ G-SHOCK พบว่ามีระดับการรับรู้ต่อตราสินค้ามากท่ีสุดต่อคุณค่าตราสินค้าด้านการจดจํารูปโลโก้ G-SHOCK 
บนนาฬิกา และด้านการนึกถึง G-SHOCK เป็นแบรนด์อันดับแรกเม่ือพูดถึงนาฬิกา และระดับการรับรูปในตราสินค้าปานกลาง

จะเห็นได้ว่าทุกแบรนด์จะเน้นรูปโลโก้ให้เกิดการจดจําดังนั้นผู้ประกอบต้องปรับโลโก้ให้จดจําได้เสมอ   
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11. ข้อเสนอแนะ 
 

ในการทําการวิจัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1)  งานวิจัยควรเพิ่มเคร่ืองมือในการทําวิจัยโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาให้เจาะลึกมากข้ึนในรายละเอียด

ของสินค้าแต่ละประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน และละเอียดมากข้ึน 
2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เช่น ความพึงพอใจ แรงจูงใจ อิทธิพล และความต้องการ

ของผู้บริโภค เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน และผู้ประกอบการสามารถจะนํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการขาย กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะจูงใจในการซ้ือสินค้า ในอนาคตได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยในการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย 

3) งานวิจัยควรขยายขอบเขตให้กว้างมากย่ิงข้ึน เนื่องจากงานวิจัยนี้ทําการวิเคราะห์ผลโดยอิงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้น ทําให้ขอบเขตข้อมูลอาจไม่กว้างมากพอในการนําไปวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ได้อย่างแท้จริง จึงควรท่ีจะเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้กระจายครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือ

สินค้าได้มากขึ้น  
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การรีวิวภาพยนตร์ของผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการรับชมภาพยนตร์  

Movie Review by Facebook Fanpage Online Influencers and 
its impact on the followers’ Decisions in Watching Movies 

 

พงศธร ศิลปอุไร1*  ธรรญธร ปัญญโสภณ1  และปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์1 

 
1คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

*bb_beerboy@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 

บทความนี้ศึกษาการนําเสนอข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีการรีวิวภาพยนตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างในการนําเสนอเน้ือหาการรีวิวภาพยนตร์ในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2) เพ่ือศึกษาผู้รีวิวภาพยนตร์กับผลตอบแทนจาก
การรีวิวภาพยนตร์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3) เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับจากการรีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ 4) เพ่ือศึกษาข้อมูลมุมมองของผู้ท่ีติดตามเนื้อหารีวิวภาพยนตร์ของ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ดูแลและผู้ติดตามเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ “หนังโปรดของข้าพเจ้า” “นักเลงโรงหนัง” “อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก” “ทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่” และ “หนังเรื่องนี้ 
ku ดูแล้ว” โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ดูและผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท้ัง 5 แฟนเพจ ผลการวิจัยพบว่า
การนําเสนอการรีวิวภาพยนตร์ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองท้ังในเร่ืองของการวัดวางแม่แบบรูปภาพ 
ข้อมูลท่ีนําเสนอ และสํานวนภาษาท่ีใช้ในการรีวิวภาพยนตร์ การรีวิวภาพยนตร์นั้นผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการรับผลตอบแทน
จากสินค้าและบริการ รวมถึงการพรีวิวภาพยนตร์ แต่ผลตอบแทนอาจจะไม่มากพอท่ีจะสามารถทําเป็นอาชีพได้ ยกเว้น เฟซบุ๊ก
แฟนเพจท่ีมีผู้ท่ีติดตามจํานวนมาก แต่ผู้ดูแลแฟนเพจจะมีจรรยาบรรณในการรับผลตอบแทนคือการไม่รับเงินจากการรีวิว
ภาพยนตร์ ผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับข้อมูล เกร็ดความรู้ เบื้องหลังจากภาพยนตร์ รวมถึงความสนุกสนานจากการอ่าน
รีวิว มุมมองของผู้ท่ีติดตามเน้ือหารีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจกับการส่งผลต่อการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์นั้น
พบว่า ผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจคิดว่าการรีวิวภาพยนตร์ส่งผลไม่มาก แต่ในมุมมองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ันพบว่าการอ่าน
รีวิวส่งผลต่อการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ โดยท่ีแบ่งพฤติกรรมการอ่านรีวิวภาพยนตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีอ่าน
รีวิวก่อนรับชมภาพยนตร์เพื่อหาข้อมูลการตัดสินใจและกลุ่มท่ีอ่านรีวิวหลังชมภาพยนตร์เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีพลาดไป  
 
คําสําคัญ: การรีวิวภาพยนตร์  ผู้มีอิทธิพลทางส่ือออนไลน์  เฟซบุ๊กแฟนเพจ  การตัดสินใจ  การรับชมภาพยนตร์  
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Abstract 
 

The article discussed Facebook Fanpages in presenting movie review content. The research had 
four objectives: 1) To examine the differences of each Facebook Fanpage in presenting movie review 
content 2) To investigate movie reviewers in receiving payment from presenting movie review content in 
Facebook Fanpage 3) To study information that followers for each Facebook Fanpage gained about 
movie review and 4) to understand Facebook Fanpage followers’ perspectives in movie review and its 
influence in their decisions in watching movies. The sample was purposive. The researcher analyzed five 
Facebook Fanpages: “MyFavouriteFilms” “TheaterGangster” “Overhyp” “Tumruenglen” and “Kudoleaw”. 
The researcher then collected data from five Facebook Fanpage administrators and  10 followers of 
those Facebook Fanpages were also interviewed in-depth.  The interview questions was semi-structured 
and open-ended. The results showed that each Facebook Fanpage presentation had its own identity; 
picture layout, data and language used in reviewing movies. In previewing any movie, the administrators 
or movie reviewers received payment in the form of money (but not much) or products instead. However, 
reviewers could not receive money for movie review because of the ethics. As for Facebook Fanpage 
followers, they gained information, knowledge, behind the scene, and entertainment. Regarding influencing  
on watching movies, the Facebook Fanpage administrators mentioned reviews had not much effect but 
followers considered that reading reviews assisted in making decisions. Some reading reviewed before 
viewing the movies looked for details in making decisions, and those reading the reviews after watching 
the movies needed information they missed some data in the films while enjoying them.  
 
Keywords: movie review, online influencer, facebook fanpage, decision, watching movies 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในการสื่อสาร โดยปัจจุบันมีหลายแพลท

ฟอร์มให้เลือกใช้งาน จากสถิติของ We are Social ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม

มากท่ีสุดในปัจจุบันในประเทศไทยคือเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผู้ใช้งานในประเทศไทยประมาณ 51 ล้านคน เนื่องจากเฟซบุ๊ก

เป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกท้ังในด้านจํานวนผู้ใช้งาน สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบท้ังการส่งข้อความ 
รูปภาพ คลิปวีดีโอ และสามารถสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
และเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ันสามารถ

สร้างข้ึนได้ง่าย ทําให้ปัจจุบันมีเฟซบุ๊กแฟนเพจเกิดข้ึนมาอย่างมากมายซ่ึง ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 มีเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมี

การรีวิวภาพยนตร์มากกว่า 50 แฟนเพจ โดยท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีการรีวิวภาพยนตร์ท่ีมีคนติดตามมากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ หนังโปรดของข้าพเจ้า นักเลงโรงหนัง อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก ทําเรื่องเล่นให้เป็นเร่ืองใหญ่ และ หนังเรื่องนี้ ku ดูแล้ว  

เฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวนับว่าเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลโดยสื่อออนไลน์ (Online Influencer) คือเป็นผู้นําทางความคิดของ

กลุ่มต่าง ๆ เม่ือผู้นําทางความคิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ผู้นั้นจะเกิดความคิดเห็นส่วนตัว และความคิดนั้นเองเม่ือถูกส่งต่อ

ผ่านไปยังคนใกล้ชิด ทําให้ผู้นั้นรู้สึกเชื่อกับความคิดเห็นดังกล่าว โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจข้างต้นท่ียกมานั้นก็ถือเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพล

โดยสื่อออนไลน์เนื่องจากมีผู้ท่ีติดตามอยู่เป็นจํานวนมาก มีความรู้ทางด้านภาพยนตร์ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ท่ีมีอิทธิพลโดยส่ือออนไลน์บางกลุ่มนอกจากจะสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องให้เข้ากับหัวข้อของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีสร้าง

ขึ้นมาแล้วนั้นยังมีการนําเสนอข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย และในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจยังมีวิธีการนําเสนอที่มีความแตกต่างกัน

เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ทําให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีสร้างเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นมีการได้รับ

ผลตอบแทนอย่างไรจากการสร้างเน้ือหารีวิวภาพยนตร์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจรับชมหรือไม่และผู้

ท่ีติดตามเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับข้อมูลอะไรบ้าง  
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างในการนําเสนอเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์ในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
2. เพ่ือศึกษาผู้รีวิวภาพยนตร์กับผลตอบแทนจากการรีวิวภาพยนตร์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
3. เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับจากการรีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
4. เพ่ือศึกษาข้อมูลมุมมองของผู้ท่ีติดตามเนื้อหารีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจกับการส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การรับชมภาพยนตร์ 
 

3. รูปแบบการวิจัย  
 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงทําการศึกษา “การรีวิวภาพยนตร์ของผู้มีอิทธิพล

ทางสื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ จาก 5 แฟนเพจที่มีเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์ท่ีมีจํานวนผู้ติดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย 5 อันดับ 
และสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ท่ีดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจจํานวนแฟนเพจละ 1 คน รวมถึงผู้ท่ีติดตาม              
เฟซบุ๊กแฟนเพจจํานวนแฟนเพจละ 2 คน ได้แก่เฟซบุ๊กแฟนเพจดังต่อไปน้ี หนังโปรดของข้าพเจ้า นักเลงโรงหนัง อวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก ทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ และหนังเร่ืองนี้ ku ดูแล้ว โดยระยะเวลาการศึกษาการเก็บข้อมูลจะใช้ข้อมูลท่ีเฟซบุ๊ก

แฟนเพจท้ัง 5 แฟนเพจนําเสนอตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561  
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4. วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

1. ค้นคว้าข้อมูลประเภทเอกสาร ท้ังแนวคิดทฤษฎี และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา จากหนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง การต้ังคําถาม และ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูลเพ่ือให้การวิจัยนี้มีประโยชน์สูงสุด 

2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data Collection) โดยมีกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ดังน้ี 
ข้อมูลชุดท่ี 1: การเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์จาก 5 แฟนเพจที่มีผู้ติดตามมากท่ีสุดใน

ประเทศไทยเพ่ือนําข้อมูลท้ังหมดมาใช้วิเคราะห์หารูปแบบท่ีใชใ้นการนําเสนอเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์ 
ข้อมูลชุดท่ี 2: การเก็บข้อมูลประเภทบุคคล 
ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นการสนทนาแบบมีจุดมุ่งหมายในลักษณะตัวต่อตัว 

โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีมีความยืดหยุ่น เพ่ือได้ข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมมาวิเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 2 
กลุ่ม คือ ผู้ท่ีดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์จาก 5 แฟนเพจท่ีมีผู้ติดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย และผู้ท่ี
ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์จาก 5 แฟนเพจท่ีมีผู้ติดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

5.1 การนําเสนอเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์ในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
จากการศึกษาทั้ง 5 เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการนําเสนอเนื้อหาการรีวิวภาพยนตร์ 4 ส่วนคือ การรีวิวภาพยนตร์ด้วย

รูปภาพ ข้อความรีวิวภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีปรากฏอยู่บนรูปภาพ การบรรยายถึงภาพยนตร์ด้วยข้อความโดยให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ภาพยนตร์ และการบรรยายถึงภาพยนตร์ด้วยข้อความโดยการแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โดยผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซ่ึงมี
ความเหมือนและความแตกต่างกัน ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการรีวิวภาพยนตร์ด้วยรูปภาพ 

องค์ประกอบ 
หนังโปรดของ

ข้าพเจ้า 
นักเลง
โรงหนัง 

อวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก 

ทําเรื่องเล่นให้
เป็นเรื่องใหญ่ 

หนังเรื่องนี้ ku 
ดูแล้ว 

นําเสนอภาพจากภาพยนตร์ x x x x x 
ขนาดของรูปภาพ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

จํานวนรูปภาพจากภาพยนตร์ 1 1 1 1 3 
มีการจัดวางแม่แบบในการ

นําเสนอเหมือนกันทุกภาพ 
x x x x x 

โทนสีของแม่แบบท่ีใช้ในการรีวิว

ภาพยนตร์ 
เทา-เหลือง-

ขาว 
เหลือง-ดํา-

ขาว 
ดํา น้ําเงิน-เหลือง ดํา-ขาว 

x=มีทุกการรีวิว 
 

จากการนําเสนอการรีวิวภาพยนตร์ด้วยรูปภาพพบว่ามีเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทําเร่ืองเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่” เท่านั้น

ท่ีนําเสนอในขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวต้ังโดยให้เหตุผลว่าสามารถใส่ข้อมูลลงในรูปภาพได้มาก สามารถแสดงผลบน News 
Feed ได้มากกว่าขนาดส่ีเหลี่ยมจัตุรัส และจํานวนรูปภาพจากการรีวิวภาพยนตร์มีเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หนังเรื่องนี้ ku ดู
แล้ว” ท่ีนําเสนอ 3 ภาพ เนื่องจากทางแฟนเพจต้องการนําเสนอภาพให้สอดคล้องกับข้อความที่รีวิว 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลข้อความรีวิวภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีปรากฏอยู่บนรูปภาพ 

องค์ประกอบ 
หนังโปรดของ

ข้าพเจ้า 
นักเลง
โรงหนัง 

อวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก 

ทําเรื่องเล่นให้
เป็นเรื่องใหญ่ 

หนังเรื่องนี้ ku 
ดูแล้ว 

คําสําคัญของภาพยนตร์ x x x x x 
คะแนน x x x x x 
ชื่อเรื่อง x o x x x 
ชื่อแฟนเพจ x x  x x 
ชื่อผู้กํากับและปีท่ีฉาย x     

x=มีทุกการรีวิว o=มีเป็นบางคร้ัง (ไม่มีข้อมูล)=ไม่มีการนําเสนอ 
 

จากการนําเสนอข้อความรีวิวภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีปรากฏอยู่บนรูปภาพพบว่ารีวิวขนาดสั้นท่ีปรากฏอยู่บนรูปภาพ

นั้นมีความกระชับความยาวประมาณ 1-3 บรรทัด เพ่ือเป็นการชักชวนให้ผู้อ่านมาอ่านข้อความรีวิวภาพยนตร์ และเป็น

ข้อความสรุปท่ีสามารถเข้าใจภาพรวมของภาพยนตร์ได้ทันที 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลการบรรยายถึงภาพยนตร์ด้วยข้อความโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ 

องค์ประกอบ 
หนังโปรดของ

ข้าพเจ้า 
นักเลง
โรงหนัง 

อวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก 

ทําเรื่องเล่นให้
เป็นเรื่องใหญ่ 

หนังเรื่องนี้ ku 
ดูแล้ว 

ข้อมูลชื่อเรื่องและเร่ืองย่อ x x x x x 
ข้อมูลวันท่ีฉายและปีท่ีฉาย x    x 
ข้อมูลประเภทของภาพยนตร์ x     
ข้อมูลผู้กํากับและคนเขียนบท x     

x=มีทุกการรีวิว (ไม่มีข้อมูล)=ไม่มีการนําเสนอ 
 

จากการบรรยายถึงภาพยนตร์ด้วยข้อความโดยให้ข้อมูลเก่ียวกับภาพยนตร์พบว่าข้อมูลเร่ืองย่อของภาพยนตร์ในส่วน

ของข้อความ ท้ัง 5 เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการนําเสนอข้อมูลเร่ืองย่อของภาพยนตร์ โดยอยู่ในส่วนต้นของการรีวิวภาพยนตร์ โดย
ส่วนมากแล้วมักจะมีการเกริ่นนําถึงภาพยนตร์ท่ีต้องการจะรีวิว หลังจากนั้นจะเป็นการนําเสนอข้อมูลเร่ืองย่อของภาพยนตร์ 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลการบรรยายถึงภาพยนตร์ด้วยข้อความโดยการแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โดยผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

องค์ประกอบ 
หนังโปรดของ

ข้าพเจ้า 
นักเลง
โรงหนัง 

อวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก 

ทําเรื่องเล่นให้
เป็นเรื่องใหญ่ 

หนังเรื่องนี้ ku 
ดูแล้ว 

คะแนนรีวิว x x x x x 
การเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง

เดียวกันกับภาคท่ีมีมาก่อน 
x x x x x 

รีวิวบทภาพยนตร์ นักแสดง และ
ออกแบบศิลป์ 

o o o o o 

รีวิวผู้กํากับการแสดง o o o o  
รีวิวดนตรีประกอบ o o o   
รีวิวการถ่ายภาพ o   o  
รีวิวการตัดต่อ   o   

x=มีทุกการรีวิว o=มีเป็นบางคร้ัง (ไม่มีข้อมูล)=ไม่มีการนําเสนอ 
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โดยภาพรวมจะเห็นว่าการนําเสนอการรีวิวภาพยนตร์นั้นมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจท้ัง

ในส่วนของรูปภาพและข้อความ (Caption) เม่ือผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กมาเห็นรูปภาพหรือได้มาอ่านสํานวนในการรีวิวก็สามารถ

ทราบได้ทันทีว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจไหนท่ีทําการรีวิวภาพยนตร์เร่ืองนั้น ๆ 
 

5.2 ผู้รีวิวภาพยนตร์กับผลตอบแทนจากการรีวิวภาพยนตร์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 ค่าตอบแทนของผู้รีวิวภาพยนตร์ท่ีทางทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับนั้น ได้รับจากโฆษณาสินค้าและบริการ การโปร

โมทพรีวิวภาพยนตร์ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีจํานวนมากพอท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพหลักได้ แต่ต้องเป็นเฟซบุ๊กแฟน

เพจท่ีมีความนิยมในระดับสูงและมีการดูแลแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีจรรยาบรรณของผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจจะไม่รับค่าจ้าง

จากการเขียนรีวิวภาพยนตร์ 
 

5.3 ข้อมูลที่ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้รับจากการรีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
เหตุผลในการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีการรีวิวภาพยนตร์เนื่องจาก เห็นเพ่ือนในเฟซบุ๊กกด Like หรือแชร์ข้อมูล

จากเฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าว, ได้อ่านข้อความท่ีรีวิวจึงเกิดความสนใจและทําการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ัน ๆ และ ติดตาม 
เกร็ดความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ 
 ข้อมูลท่ีได้รับจากเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีการรีวิวภาพยนตร์ คือ คือ ข้อมูล เกร็ดความรู้ เบื้องหลัง เนื้อหาท่ีภาพยนตร์

ไม่ได้เอ่ยถึง รายละเอียดต่าง ๆ ของภาพยนตร์ท่ีรีวิว และความสนุกสนานจากสํานวนในการรีวิวภาพยนตร์ของผู้ดูแลเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ 
  ความแตกต่างในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจจากความคิดเห็นของผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า

ภาพลักษณ์และภาษาท่ีใช้ในการรีวิวท่ีมีความแตกต่างกัน และบางเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการนําเสนอเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ 
 ความชื่นชอบจากการอ่านรีวิวภาพยนตร์ คือ ชื่นชอบข้อมูลจากการท่ีผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ใส่เข้าไปในบทความ

รีวิวภาพยนตร์ทําให้สามารถรู้รายละเอียดภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ในเชิงลึกได้ และชื่นชอบการได้แนวทางการรับชมภาพยนตร์

เรื่องนั้น ๆ ว่าสมควรจะไปรับชมหรือไม่ 
จากการรีวิว การมีอคติของผู้ดูแลแฟนเพจที่ใส่ลงในเนื้อหารีวิว ภาษาท่ีใช้ในการรีวิวท่ีใช้อารมณ์มากเกินไปหรือการ

ใช้ภาษาท่ีใช้บอกถึงขั้นสุด และไม่รู้ว่าเนื้อหาท่ีทําการรีวิวของผู้ดูแลแฟนเพจน้ันได้รับค่าจ้างในการรีวิวด้วยหรือไม่ทําให้เกิด

การเชียร์ให้เข้าไปดูภาพยนตร์มากกว่าความเป็นจริง 
 

5.4 ข้อมูลมุมมองของผู้ที่ติดตามเนื้อหารีวิวภาพยนตร์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจกับการส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
รับชมภาพยนตร์ 

จากมุมมองของผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจคิดว่าการรีวิวภาพยนตร์นั้นส่งผลไม่มากต่อการตัดสินใจรับชมภาพยนตร์ แต่
ช่วยในการเป็นตัวเลือกเพื่อการตัดสินใจสําหรับภาพยนตร์เรื่องท่ียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับชมดีหรือไม่  

สาํหรับมุมมองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ บางส่วนส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมภาพยนตร์ท้ังการอ่านรีวิวจากแฟน

เพจเองรวมถึงการอ่านความคิดเห็นของผู้ท่ีได้รับชมมาแล้วจากในโพสต์รีวิวนั้น ๆ และยังช่วยตัดสินใจเป็นอย่างย่ิงถ้าเป็น

ภาพยนตร์ท่ีมีความลังเลท่ีจะตัดสินใจรับชม แต่มีบางส่วนท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมเน่ืองจากอ่านรีวิวภาพยนตร์เพียงแค่

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากภาพยนตร์ในส่วนท่ีตนเองต้องการทราบ 
การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นผู้ท่ีติดตามจะติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพยนตร์ท่ีใกล้เคียงกับ

ความชื่นชอบของตนเองทําให้การตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์นั้นมีมากกว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
พฤติกรรมการอ่านรีวิวของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจคือ อ่านก่อนท่ีจะรับชมภาพยนตร์ เพ่ือท่ีจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะ

ไปรับชมภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าวหรือไม่ ซ่ึงอ่านท้ังการรีวิวภาพยนตร์จากผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจและผู้ท่ีมาแสดงความคิดเห็น

ต่อภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว และอ่านรีวิวหลังรับชมภาพยนตร์เพื่ออ่านข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนตัวท่ีเองพลาดไป 
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ความน่าเชื่อถือจากการรีวิวภาพยนตร์ ผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจบางท่านมีความเชื่อถือข้อมูลจากการรีวิวบางส่วน

และแต่จะเชื่อถือเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นเนื้อหาท่ีแปลมาจากต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากผู้ท่ีติดตามเชื่อถือข้อมูลจากแหล่งข่าวท่ี

เชื่อถือได้และข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ในขณะท่ีบางท่านให้เหตุผลในการที่ไม่เชื่อถือข้อมูลรีวิวภาพยนตร์ท้ังหมดเนื่องจาก

เนื้อหาท่ีเขียนรีวิวภาพยนตร์อาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือเป็นการรับจ้างเขียนรีวิวภาพยนตร์ แต่มีผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟน

เพจบางส่วนท่ีมีความเชื่อถือกับข้อมูลการรีววิภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ท่ีได้รับชมภาพยนตร์ก่อนตนเอง 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยพบว่าการนําเสนอการรีวิวภาพยนตร์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจต่าง ๆ มีท้ังส่วนท่ีเหมือนและมีความแตกต่างกัน 
โดยท่ีภาพรวมใหญ่จะถูกแบ่งการรีวิวภาพยนตร์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของรูปภาพประกอบ และส่วนของคําบรรยาย 
(Caption) ซ่ึงเป็นมาตรฐานในทุก ๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ในส่วนของรูปภาพประกอบจะแบ่งเป็นส่วนของรูปภาพและส่วนของข้อความบรรยายขนาดใหญ่ ซ่ึงความแตกต่าง
ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเห็นได้ชัดคือแม่แบบที่จัดวางตําแหน่ง การใช้โทนสี รวมถึงรายละเอียดท่ีใส่ลงในส่วนของข้อความท่ี

แตกต่างกันในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทําให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือให้เกิดการจดจํา ผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจทราบได้ทันที

ว่าโพสต์รีวิวภาพยนตร์นั้นเป็นโพสต์ท่ีมาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจใด และในส่วนของคําบรรยายจะแบ่งเป็นส่วนของข้อมูลภาพยนตร์

และการแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์ โดยข้อมูลภาพยนตร์จะนําข้อมูลมาจากเรื่องย่อภาพยนตร์ imbd และข้อมูลโปรโมท

ภาพยนตร์ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์จะมีการใช้ภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแฟนเพจเองและการรีวิว

ภาพยนตร์นั้นผู้รีวิวจะเขียนรีวิวด้วยความรู้สึกส่วนบุคคล โดยมีการให้เหตุผลว่าทําไมถึงรีวิวในแบบนี้และให้คะแนนเท่านี้ ซ่ึง
สอดคล้องกับคําพูดของ บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2533) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปริทัศน์ (reviewer) มักจะเน้นการเล่าเรื่องราวของ

ภาพยนตร์อย่างฉาบฉวยจากประสบการณ์ส่วนตัวท่ีสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะตนทางปัญญาและอารมณ์บางชนิด 
ข้อค้นพบคือ ในบางเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการใช้ภาษาท่ีมีความหยาบคายในการรีวิวภาพยนตร์ซ่ึงผู้ท่ีติดตามอ่านรีวิวบาง

ท่านก็ไม่ชอบในการอ่านการนําเสนอด้วยภาษาในรูปแบบนี้ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของผู้รับสารท่ีไม่มี

วิจารณญาณมากพอและอาจนําไปสู่การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพในการโพสต์ข้อความ 
การรีวิวภาพยนตร์นั้นผู้ท่ีทําการรีวิวพยายามไม่เปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ลงในการรีวิวแต่จากการสัมภาษณ์

ผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจบางท่านมีความคิดเห็นว่าบางเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ซ่ึงขัดแย้งกับ

คําพูดของผู้รีวิวภาพยนตร์ เนื่องจากการตีความของคําว่าเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ท่ีไม่ตรงกัน  
อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจกับผู้ท่ีติดตามแฟนเพจคือ ผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจมี

จรรยาบรรณในการรีวิวภาพยนตร์ ในขณะท่ีผู้ติดตามแฟนเพจบางท่านมีความคิดว่าทางผู้รีวิวภาพยนตร์มีการรับเงินจากการ

รีวิวภาพยนตร์และคิดว่าการรีวิวภาพยนตร์มีความเอนเอียง ไม่เป็นกลาง นอกจากน้ี ผู้รีวิวภาพยนตร์จะพยายามหลีกเลี่ยงการ

ใส่อคติลงในการรีวิวภาพยนตร์ โดยจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงรีวิวภาพยนตร์แต่ละเรื่องในแบบน้ัน ๆ แต่ทางผู้ติดตาม 
มีความคิดเห็นว่ามีบางเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการใส่อคติลงในการรีวิวภาพยนตร์ส่งผลให้การรีวิวภาพยนตร์ไม่มีความเป็น

กลางและไม่มีความน่าเชื่อถือ  
ความคิดเห็นของผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจคิดว่าการรีวิวภาพยนตร์โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นส่งผลไม่มากต่อการตัดสินใจ

ในการรับชมภาพยนตร์ แต่สําหรับผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กเชื่อแอดมินเพราะแอดมินได้ทําการรับชมภาพยนตร์มาแล้วก่อนท่ีจะ

นําเสนอการรีวิว ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายของผู้มีอิทธิพลจาก Duncan และ Nick (2008) ว่าความคิดเห็นจากบุคคลท่ีสามท่ี

ได้รับการยอมรับ และมีอิทธิพลต่อความคิดไปจนถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ได้  
นอกเหนือจากการรีวิวภาพยนตร์แล้ว ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจยังมีการนําเสนอเนื้อหาอย่างอ่ืนด้วย เช่น คําคมข้อคิดของ

ภาพยนตร์ แนะนําภาพยนตร์เข้าใหม่ เพ่ือให้เนื้อหาท่ีบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความหลากหลาย ทําให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้คนติดตาม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เฟซบุ๊กแฟนเพจซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดการอ่านเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่นเดียวกับนิตยสารภาพยนตร์ เช่น 
Starpics หรือ Bioscope เป็นต้น ท่ีนอกจากการนําเสนอเนื้อหารีวิวภาพยนตร์แล้วยังมีการนําเสนอเนื้อหาประเภทอ่ืนด้วย  

จากการวิจัยพบว่ามีเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวท่ีสามารถทําเป็นอาชีพหลักในชีวิตประจําวันได้ โดยรายได้มาจาก
โฆษณาสินค้าและการโปรโมทพรีวิวภาพยนตร์ แต่ต้องมียอดผู้ติดตามเป็นจํานวนมาก และทําการสร้างเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา  

ประเด็นสุดท้าย ผู้วิจัยพบว่าการรีวิวภาพยนตร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ไม่มีการเขียนรีวิวใน

รูปแบบตายตัว โดยศาสตร์ในการเขียนรีวิวภาพยนตร์คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ ดูภาพยนตร์ท่ีมีความ

หลากหลาย สามารถให้เหตุผลในการรีวิวภาพยนตร์จากองค์ประกอบของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ เช่น การอธิบายสัญญะใน

ภาพยนตร์ การแสดงของนักแสดง เป็นต้น รวมถึงศาสตร์ในการบริหารจัดการเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเปรียบเสมือนเป็นสื่อของ

ตนเอง ส่วนทางด้านศิลป์ คือการสร้างความเป็นตัวตนของการรีวิวภาพยนตร์ให้ออกมาเด่นชัด ผ่านทางภาษาท่ีมีความน่าสนใจ 
ท้ังจากการเล่นคํา หรือใช้คําท่ีมีความหวือหวา เช่น “นางเอกปังมากแสดงได้สุด” รวมถึงการเรียบเรียงภาษาให้ดึงดูดใจผู้ชมใน

การรับชมภาพยนตร์ การเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ รวมถึงการบอกข้อดีและข้อด้อยของภาพยนตร์เพื่อให้การรีวิวมีความน่าเชื่อถือ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1. การนําเสนอเนื้อหาภาพยนตร์เชิงลึกสามารถเพ่ิมเนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจและเพ่ิมผู้ติดตามท่ีมีความสนใจเรื่องราว

ของภาพยนตร์ได้ เช่น การวิเคราะห์แนวคิดท่ีไมเคิล มัวร์ ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ จากสารคดี Where to Invade Next หรือ

สถิติต่าง ๆ ของภาพยนตร์ เป็นต้น 
   2. การหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพยนตร์สําหรับผู้รีวิว ทําให้เนื้อหาการรีวิวมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
นอกเหนือจากการรีวิวภาพยนตร์ด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ยังสามารถใช้ทฤษฎีภาพยนตร์มาช่วยในการรีวิว เช่น การใช้ 
Mise-en-scène เข้ามาวิเคราะห์ร่วมกับการรีวิวภาพยนตร์  
   3. เฟซบุ๊กแฟนเพจจําเป็นต้องมีการต่อยอดในการรีวิวภาพยนตร์ไปยังแพลทฟอร์มอ่ืนเพ่ือจับกลุ่มท่ีชื่นชอบในการ

รับชมภาพยนตร์กลุ่มใหม่ ๆ และเปล่ียนวิธีการนําเสนอตามความเหมาะสมของแพลทฟอร์มนั้น ๆ เพ่ือสร้างลูกเล่นท่ีมีความ

หลากหลาย เช่น การรีวิวภาพยนตร์ผ่านทาง twitter แล้วค่อยต่อยอดการรีวิวภาพยนตร์ท่ีรีวิวในเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป 
   4. รับเชิญผู้รีวิวภาพยนตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญจากภาพยนตร์ในแขนงต่าง ๆ เพ่ือให้การรีวิวภาพยนตร์มีความแปลก

ใหม่ และมีความรู้ท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
   5. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจและพัฒนาวิธีการนําเสนอเนื้อหาอย่างสมํ่าเสมอ 
เนื่องจากพฤติกรรมการของผู้ติดตามเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วิธีการการนําเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบใหม่ เช่น การนําเสนอ

ข้อมูลด้วยภาพเคล่ือนไหวจะทําให้มีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน แต่ควรท่ีจะยังคงรักษากรอบแนวคิดของเฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ด้วย 
 6. เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะภาพยนตร์ท่ีฉายทางโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังมีบริการรับชมภาพยนตร์จาก

ช่องทางออนไลน์เกิดข้ึนมากมาย จึงเป็นการน่าสนใจท่ีจะรีวิวภาพยนตร์ท่ีฉายตาม Netflix, Line TV ลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยควรศึกษาในแง่มุมอ่ืนของท้ัง 5 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เพ่ือการต่อยอดในการศึกษาการวิเคราะห์การรีวิวภาพยนตร์

จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบ สไตล์การรีวิวเนื้อหาภาพยนตร์เป็นไปในทิศทางและรูปแบบใดใน

อนาคต 
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2. จากการวิจัยพบว่าการเขียนรีวิวภาพยนตร์ในบางเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการใช้ภาษาท่ีหยาบคายและส่งผลต่อการท่ีมี

ผู้ติดตามบางส่วนท่ีไม่พอใจกับการใช้ภาษาในรูปแบบนี้ สามารถนําไปศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของรูปแบบและระดับภาษาในการ

สื่อสารออนไลน์จากผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ได้ 
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ความคาดหวังและการตดัสินใจเลือกซ้ืองานสลักภัณฑข์องลูกค้าบริษัทเอกชน 
ในเขตจังหวดัชลบุร ี

Expectations and Decision to Choose Fastener Product  
of Private Company Customers in Chonburi Province  
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสลักภัณฑ์ ของลูกค้าบริษัทเอกชน

ในเขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัญหาปัจจุบันการขายงานสลักภัณฑ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การเลือกช่องทางสื่อสารไม่ตรง
ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ลูกค้าเพศชาย-หญิงท่ีทํางาน
บริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น การแจกแจงความถี่ และ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ Chi-square One-way ANOVA และ Pearson 
product correlation coefficient เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอายระหว่าง 20-30 ปี 
และมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ เว็บไซต์ (Website) และส่วนใหญ่
มีแนวโน้วการเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร ความคาดหวัง โดยพิจารณาหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และด้านการบริการ 
สําหรับการตัดสินใจซ้ือ จะพิจารณาจากด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ผลิต ด้านส่งเสริมการขาย 

 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง  การตัดสินใจซ้ือ  งานสลักภัณฑ์  ลูกค้าบริษัทเอกชน 
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Abstract 
 
The objective of this research is to study the expectations and decisions regarding the purchase 

of fasteners of private company customers in Chonburi province due to the current problems, sales of 
fasteners and reaching customers The selection of media channel does not meet the needs of customers. 
The tools used to collect data in this research are male-female clients who work in private companies in 
Chonburi province. This research uses descriptive statistics such as frequency distribution. And arithmetic 
mean using inferential statistics such as Chi-square One-way ANOVA and Pearson product correlation 
coefficient to test hypothesis. 

The study indicated that Demographic characteristics of private company customers in Chonburi 
province Most are embarrassed between 20-30 years and have the behavior to receive information on 
the Internet search the most, followed by websites (websites) and most tend to be exposed to information, 
expectations by many considerations. Aspects such as quality of delivery And service For making a purchase 
decision Will consider from the price In terms of product manufacturers, sales promotion.  
 
Keywords: expectation, decision to buy, fastener, the private company customers 
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1. บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การผลิตสลักภัณฑ์ หรือ น็อต โบตท์ มีใช้หลากหลาย ท้ังในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิก 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละปี มีการใช้เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการเติบโตข้ึนทุกปี ซ่ึงส่งผลกับความ

ต้องการงานสลักภัณฑ์ ท่ีเพ่ิมขึ้นตาม 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือการส่งออกท่ีแข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขตลาด

รวมท่ีสูง โดยไทยถือเป็นอันดับ 1 ในการผลิตเพ่ือการส่งออก รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม ตามยุทธศาสตร์ท่ีเราวางไว้ เราต้ังเป้าการฝึกฝนบุคลากรในสายอาชีพเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน(สมาคม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, 2561) 
 จึงทําให้ผู้วิจัยตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษางานวิจัย เรื่องความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกซ้ืองานสลักภัณฑ์ ในเขต
จังหวัดชลบุรี เพ่ือจะนํามาปรับกลยุทธหรือวิธีการทํางาน ให้เกิดตรงตามความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค ซ่ึงเป็นเขต

อุตสาหกรรม หลักและมีการใช้งานสลักภัณฑ์ ค่อนข้างสูง โดยมีตัวแปร ท่ีเกี่ยวข้องคือลักษณะทางประชากร การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร ความคาดหวัง การตัดสินใจซ้ือ  
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีกับการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีกับคาดหวัง

ในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขต

จังหวัดชลบุรี กับการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี 
กับการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ 
 

 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการ

ซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 
 2. ลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในการซ้ืองาน

สลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 
 3. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีต่างกัน จะมีการ
ตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีต่างกัน 
 4. ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ืองานสลักภัณฑ์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 
ดังต่อไปน้ี  แนวคิด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวัง และการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
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หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ซ่ึงประกอบด้วยการกล่ันกรอง 4 ขั้น การเลือก
เปิดรับ (Selective exposure) การเลือกให้ความสนใจ(Selective attention)การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective 
perception and interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective retention) โจเซฟทีแคลปเปอร์ (Klapper, 1960 : 19)
 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง คือ ความคิดเห็น ความรู้สึก การรับรู้ การตีความ ตลอดจนการคาดการณ์ต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ียังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ท่ีคาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้น

ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้(ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์, 2540 : 6)   
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ (Decision making) คือ กระบวนการที่นําไปสู่การเลือกสินค้าหรือ

บริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ของผู้บริโภคการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนท่ีสําคัญและอยู่ภายในจิตใจของ

ผู้บริโภค ซ่ึงถ้านักการตลาดสามารถทําความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การวางแผนการกระจายสินค้าและสร้างความ
ยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 23)  
 ผู้วิจัยได้นําแนวคิด เร่ืองการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เปิดรับ (Selective exposure) การเลือกให้ความสนใจ

(Selective attention) ว่าช่องทางไหนท่ีกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน ให้ความสนใจมากท่ีสุด และเม่ือรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่าง

กัน นําไปตัดสินใจซ้ือเลยหรือไม่  และความคิดเห็น ความรู้สึก ท้ังในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และด้าน
การบริการ เป็นความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า เพ่ือทราบข้อมูลท่ีถูกต้องนําไปปรับแผน กลยุทธ์การตลาด และยังเน้นเรื่องความ

เข้าเข้าใจและเข้าถึงตัวผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ท้ังจากการสํารวจความคาดหวัง ช่องทางการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆด้วย เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจซ้ือของลูกค้า 
 
3. วิธีการวิจัย  
 

 รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจ 
(Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากร คือ พนักงานบริษัท บุคลากรเพศชาย - หญิง ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
ยานยนต์และส่วนประกอบ กลุ่มท่ี 2 เครื่องจักรและส่วนประกอบ กลุ่มท่ี 3 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ในเขตจังหวัดชลบุรี  
 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) ดังน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือเลือกกลุ่มสถานประกอบการท้ัง 3 กลุ่ม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) กลุ่มท่ี 1 กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ 
40 บริษัท กลุ่มท่ี 2 เครื่องจักรและส่วนประกอบ 20 บริษัท กลุ่มท่ี 3 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 20 บริษัท 
จํานวนท้ังสิ้น 80 บริษัท  
 ขั้นตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบ (Accidental sampling) เพ่ือเก็บข้อมูล ในแต่ละบริษัท บริษัทละ 5 ชุด รวม
จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 
  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) โดยทําการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งานและอายุงาน 
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 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ได้แก่ การรับข้อมูลข่าวสาร 
ความถ่ีของการรับข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้วท่ีจะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ในเขตชลบุรี แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ ด้านบริการ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านผู้ผลิต และด้านส่งเสริมการขาย วัดระดับ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น การแจกแจงความถ่ี และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean)  ใช้ ส ถิติ เชิ งอนุ มาน  (Inferential statistics) ได้ แก่  Chi-square และ  One-way ANOVA Pearson product 
correlation coefficient เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
5. ผลการวิจัย 
 

การศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองาน ความคาดหวัง และการตัดสินใจซ้ือ งานสลักภัณฑ์ของลูกค้า

บริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
เป็นการค้นหาหรือวิจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองาน ความคาดหวัง และการตัดสินใจซ้ือ งานสลักภัณฑ์ของลูกค้า

บริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาดังนี้ 
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คนของลูกค้าบริษัทเอกชนจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี ประสบการณ์การทํางาน 5-7 ปี 
เปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

จําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์จําแนกตามความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร จําแนกตาม

แนวโน้มการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ได้ผลดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการค้นหาทาง

อินเทอร์เน็ต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ เว็บไซต์ (Website) คิดเป็นร้อยละ 25.75 และการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารทางเฟสบุ๊ค (Face book) มีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 จําแนกตามความถี่ในการรับข้อมูล

ข่าวสาร ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยรับข้อมูลข่าวสารเลย คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือความถี่
ในการรับข้อมูลข่าวสาร น้อยกว่า 1  คร้ัง / เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และความถ่ีในการรับข้อมูลข่าวสารมากกว่า 4 คร้ัง / 
เดือน มีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.75 ถ้าจําแนกตามแนวโน้มการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ผลจากการศึกษาพบว่า พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้ม เปิดรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าไม่เปิดรับ คิดเป็นร้อยละ 85.75 และไม่เปิดรับ คิดเป็นร้อยละ 
14.25        

ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านการ
ส่งมอบ ด้านการบริการ สําหรับ ด้านคุณภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า คุณภาพของงานสลักภัณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
มีค่ามากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ ความคาดหวัง ด้านการรับประกัน

คุณภาพของงานสลักภัณฑ์โดยค่าเฉล่ีย 4.32 โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุดในขณะท่ีความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด น้อยท่ีสุด โดยความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนด้านการส่งมอบ พบว่าระดับ

ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ด้านการส่งมอบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดแล้ว พบว่าการส่งมอบงานสลักภัณฑ์เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความคาดหวังมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือ การส่งมอบงานสลักภัณฑ์ครบถ้วนตามจํานวน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 
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ในขณะท่ี ความคาดหวังในกรณีท่ีเกิดปัญหาในระหว่างการส่งมอบงานสลักภัณฑ์มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีน้อยท่ีสุด มีการ
เปิดรับในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วน ด้านการบริการ พบว่าระดับความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ด้านผู้ติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เต็มใจ
ให้บริการและมีความใส่ใจในการบริการหลังการขายมีความคาดหวังมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจากประเภทส่ือบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.86 ในขณะท่ีการ

ติดต่อประสานงาน การรับข้อมูล หรือข้อร้องเรียน แล้วนําไปดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความคาดหวังน้อยท่ีสุด มี
การเปิดรับในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.37โดยจะพบว่า ความคาดหวังส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ่งมอบ และติดต่อประสานงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย จึงต้องพิจารณาปรับปรุงใน 2 ส่วนนี้ เป็นลําดับต้น ๆ เช่น การให้พนักงานขาย อบรมเพ่ิมเติมท้ัง

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการเงื่อนไขการส่งมอบ เพ่ือให้สามารถอธิบายลูกค้าและติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
การตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ผู้ผลิต ด้านส่งเสริมการขาย ได้ผลดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซ้ืองานผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ตรงตาม คุณสมบัติท่ีต้องการ อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ ตรงตามข้อกําหนดของลูกค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.32 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย (เช่น Nut, Bolt, Pin)น้อยท่ีสุด มีการเปิดรับในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.32 
ส่วนด้านราคา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ ด้านราคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแล้ว การตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ ด้านราคา จากราคาของงานสลักภัณฑ์เป็นเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือ เงื่อนไขการชําระเงินมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 ในขณะท่ีมีการเสนอราคา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด น้อยท่ีสุด มีการเปิดรับในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.28 
ส่วนด้านผู้ผลิตผล ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีระดับตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ ด้านผู้ผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่าบริษัทผู้ผลิตงานสลักภัณฑ์เป็นบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ การตัดสินใจซ้ือจากบริษัทท่ีผลิตงานสลักภัณฑ์ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริษัทของท่านอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.09 ในขณะท่ีการตัดสินใจซ้ือจากบริษัทท่ีผลิตงานสลักภัณฑ์ ตั้งอยู่ในประเทศไทยน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 และด้านส่งเสิมการขาย ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซ้ือ ด้านส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่าการตัดสินใจซ้ือจากพนักงานงานขาย สามารถอธิบายและให้

ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือ การตัดสินใจซ้ือจากการมีสินค้า

ตัวอย่างให้แก่ลูกค้า เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในขณะท่ีการตัดสินใจซ้ือจากมีการลด

ราคาสินค้า ต่อเนื่องทุกปีน้อยท่ีสุด มีการเปิดรับในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.31  
โดยพบว่าราคาเป็นสิ่งแรกท่ีทาง ลูกค้าบริษัทเอกชน ให้ความสําคัญ ดังนั้น การเสนอราคา ควรเป็นราคาที่อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีเหมาะสม แข่งขันได้ ระยะเวลาในการเสนอราคา ลูกค้าให้ความอันดับ น้อยท่ีสุด จะเห็นได้ว่า ทางลูกค้าสามารถรอ 
ราคาท่ีถูกมากกว่า ส่งราคาเร็วแต่ราคาแพง และอีกเงื่อนไข ท่ีน่าสนใจ ท่ีลูกค้าสนใจ น้อย คือบริษัทต้ังอยู่ในประเทศไทย 
เพราะฉะน้ัน การเสนอราคา ต้องคํานึงถึงคู่แข่งท่ีอยู่ต่างประเทศด้วย เพระหากราคาสูงเกินไป อาจจะทําให้ลูกค้ามองหา 
Supplier ท่ีอยู่ต่างประเทศได้ 

 

ผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
 ลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ือ

งานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี อายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ เกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์

ท่ีแตกต่างกันโดยพบว่า ลูกค้า ทุกวัยจะมีการรับข้อมูลทางอินเทอร์เนตมากท่ีสุด ส่วนรองลงมา อายุ 20-40 ปี จะมีการเปิดรับ

ข้อมูลทางเว็บไซส์(Website) มากท่ีสุด ในขณะท่ีลูกค้าท่ีอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไปจะมีการรับข้อมูลจากคนรู้จัก มากท่ีสุด  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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อายุท่ีแตกต่างกัน มีความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเก่ียวกับงานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่าลูกค้าท่ี

อายุระหว่าง 20-30 ปี มีความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์มากท่ีสุด คือ ไม่รับข้อมูลเลย ส่วนอายุ 31 
ปีขึ้นไป ความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสลักภัณฑ์มากท่ีสุด คือ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน และ ตําแหน่งงานท่ีแตกต่าง

กัน มีความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่าลูกค้าท่ี มีตําแหน่งงาน เจ้าหน้าท่ี มี
ความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์ ไม่เคยรับ มากท่ีสุด ส่วนตําแหน่งงาน หัวหน้างานข้ึนไป มีความถี่ใน
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน มากท่ีสุด 
 สําหรับลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดย อายุท่ี
แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้า

บริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี ในช่วงอายุ 20 ปี -30 ปี จะมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์มากกว่า ลูกค้าท่ีมีช่วง

อายุ 41 ปี ขึ้นไป ในขณะท่ีลูกค้าท่ีมีช่วงอายุ 31ปี – 40ปี จะมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์มากกว่า ลูกค้าท่ีมีช่วง

อายุ 41 ปี ขึ้นไป ในช่วงอายุ 41 ปี -50 ปี จะมีความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์มากกว่า ลูกค้าท่ีมีช่วงอายุ 50 ปี 
 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีต่างกันจะมีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน ซ่ึงจะพบว่า การเปิดรับ

ข้อมูลข่าวาร และความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ลูกค้าบริษัทเอกชน ท่ีมีการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ (Website)  มีมากกว่า  Facebook ดังนั้น การ update ข้อมูลใน Website และ
การสื่อสาร ควรปรับเป็นช่องทางให้พนักงาน เข้าพบอย่างสมํ่าเสมอ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า การส่งสารไปทาง Facebook 
 สําหรับความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือ งานสลักภัณฑ์ ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ทุกด้าน ท้ังทางด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และด้านการ

บริการของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์   
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ประชากรท่ีมีอายุและการศึกษาแตกต่างกัน มีจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนี้
อายุระหว่าง 20-30 มีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกซ้ืองานสลักภัณฑ์ มากท่ีสุด ระดับการศึกษา พบว่า 
โดยพบว่าลูกค้าท่ีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) ได้กล่าวไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยท่ีทําให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรม 
อายุ ยังมีผลกระทบกับความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ ช่วงอายุท่ีต่างกัน ในลักษณะการทํางานอาจจะมีความ

แตกต่างกัน ในเรื่องการหาข้อมูล การรับสาร จากช่องทางที่ต่างกัน มีผลกระทบโดยตรงกับความคาดหวังในการเลือกซ้ืองาน

สลักภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทํางานคืออายุ 20-30 ปี ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี มหาลาภ(2538 : 14) ซ่ึง
กล่าวว่าลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต่างกัน 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสลักภัณฑ์จากสื่อท่ีแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน

โดยพบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด

ผลการวิจัยสอดคล้อง กับแนวคิดของ พรกมล รัชนาภรณ์ (2542 : 24) กล่าวไว้ว่า มนุษย์ต้องการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือ

ช่วยในการตัดสินใจแต่จะมีเหตุผลหรือทัศนคติท่ีส่งผลต่อกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปซ่ึงจะพบว่า การ
เปิดรับข้อมูลข่าวาร และความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ลูกค้าบริษัทเอกชนท่ีมีการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ (Website)  มีมากกว่า  Facebook ดังนั้น การ update ข้อมูลใน 
Website และการสื่อสาร ควรปรับเป็นช่องทางให้พนักงาน เข้าพบอย่างสมํ่าเสมอ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า การส่งสารไป
ทาง Facebook  
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ความคาดหวังในการซ้ืองานสลักภัณฑ์ทุกด้าน ท้ังทางด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และด้านการบริการของลูกค้า

บริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ ทุกด้านเช่นเดียวกัน ท้ังทางด้าน ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ผลิต และด้านส่งเสริมการขายด้วยเช่นกัน ซ่ึงพบว่า เกือบทุกหัวข้อ จะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะ เรื่องของการส่งมอบ และราคา ทางลูกค้าบริษัทเอกชน ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ซ่ึงงานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Vroom et al. (1964 : 103) ได้มีคติฐานความเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่าง

ทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีระบบ มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการทางจิตใจ ดังนั้น จะต้องหาราคาท่ีดึงดูดใจ

ให้กับลูกค้า อาจจะเป็นเรื่องของการหาวัตุดิบท่ีถูกและแข่งขันได้ และยังรักษาระดับการส่งมอบ ให้ตรงต่อเวลาและตาม

จํานวนท่ีลูกค้าต้องการอีกด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

1. ลูกค้าบริษัทเอกชน ในเขตชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นวัยทํางานอายุ 20-30 ปี และเป็นเพศชาย และปริญญาตรี ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า ลูกค้าท่ีซ้ืองานสลักภัณฑ์ เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การปรับกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ท้ังทางด้าน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ท่ีเข้าพบ อาจจะต้องเป็นวัยเดียวกัน สามารถอธิบายข้อมูล ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน  

2. การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตชลบุรีจะรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และท่ีสําคัญมี

แนวโน้มท่ีจะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ค่อนข้างสูง มีโอกาสจะเข้าส่งสาร และปรับปรุงวิธีการเข้าพบ ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารท่ีไม่จําเป็นอีกด้วย เพราะลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีความ

แตกต่างในด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร  
3. ลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในการซ้ืองาน

สลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน และความคาดหวัง จากด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ ด้านการบริการ จะพบว่า ลูกค้าบริษัทเอกชน มี
ความคาดหวังในด้านการบริการ คือการติดต่อประสานงาน และด้านคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไข มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถปรับและ

พัฒนาบุคลากร ในเรื่องของความรู้ ความสามารถ และประสานงานกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดความคาดหวังส่วนใหญ่

เป็นเรื่องการ่งมอบ และติดต่อประสานงาน ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย จึงต้องพิจารณาปรับปรุงใน 2 ส่วนนี้ เป็นลําดับต้นๆ เช่น 
การให้พนักงานขาย อบรมเพิ่มเติมท้ังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการเงื่อนไขการส่งมอบ เพ่ือให้สามารถอธิบายลูกค้าและติดต่อ

ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
4. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีต่างกัน จะมีการ

ตัดสินใจซ้ืองานสลักภัณฑ์ท่ีตา่งกันควรปรับปรุง พัฒนากลยุทธในการติดต่อ สื่อสาร ให้เหมาะสม ท้ังทางด้าน Website เพ่ือให้

กลุ่มลูกค้า ท่ีส่วนมากใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต ค้นหาและได้ข่อมูลท่ีชัดเจน ครบถ้วนมากข้ึน 
5. จากการวิจัย สามารถนําไปพัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับการขาย งานสลักภัณฑ์ ท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
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การเปิดรบัขา่วสาร ทัศนคติและการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ 
News Exposure Attitude and Decision to Buy Clean Food Sold  

Through Online Media 

  พนิตตา จินดาบญุมณ1ี*  และสหภาพ พอคาทอง1 

1 สาขาวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*ying_ying4595@hotmail.com

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร ของผู้บริโภคท่ีเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน
ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
รายได้อยู่ท่ีระหว่าง15,001-20,000บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ Facebook 
เป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน และเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 
1 ชั่วโมง/คร้ัง ในเวลา 20.01-24.00น.(หัวค่ําถึงดึก) มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่าน
สื่อออนไลน์ เพ่ือนําข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนไปประกอบการตัดสินใจซ้ือ 

คําสําคัญ: การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  ทัศนคติ  การตัดสินใจซ้ือ  สื่อออนไลน์  อาหารคลีน 

Abstract 

This study aims to study the demographic characteristics of consumers who are exposed to news 
about clean food sold through online media, attitudes and buying decisions of consumers of clean food 
sold through online media. The study indicated that most of the sample of consumers is female rather 
than male. Most of them are between 31-40 years old and have a bachelor's degree education with the 
income of 15,001 - 20,000 Baht, and work as employees of a private company/ store. Most samples use 
Facebook as a channel to receive news about clean food and receive news about clean food sold through 
online media less than 1 hour / time at 20.01 - 24.00 (early to late evening). The purpose of receiving news 
about clean food sold through online media is to use information about clean food to support their buying 
decision making. 

Keywords: news exposure, attitude, buying decision, online media, clear food 
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1. บทนํา  
 

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ“อาหารคลีน” ถือเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจและ กําลังเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ 
โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการ โภชนาการสมวัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อธิบายว่า “คลีนฟู้ด” (Clean Food) เป็นคําเรียกท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือให้ผู้คนได้เกิดความตระหนักว่า 
“การกินอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน และกินอย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่ ควบคู่ไปกับการ

ออกกําลังกาย คือ การนํามาซ่ึงสุขภาพท่ีดี เพราะการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็น

ผล” นอกจากน้ีถ้ามองถึง ประโยชน์ของอาหารคลีนจะพบว่าอาหารประเภทนี้เม่ือรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ผลดีต่อสุขภาพ

ในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  
ในปัจจุบัน การใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารทางสุขภาพเป็นท่ีนิยมมากขึ้นท่ัวโลก โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางท่ีทําให้

เกิดการสื่อสารทางสุขภาพในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ไปจนถึงการดําเนินมาตรการต่าง ๆ ทางสุขภาพ ท่ี
ทําให้เข้าถึงประชากรได้จํานวนมากข้ึนและสะดวกขึ้น ปัจจุบันในประเทศไทย มีบุคลากรทางการแพทย์จํานวนมากจาก

หลากหลายวิชาชีพ ใช้Facebookเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ ทันต

แพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา เป็นต้น การสื่อสารทางสุขภาพผ่านโซเชียลมีเดียจึงต้องมีความรอบคอบ รัดกุม และไม่ทําให้เกิด

ข้อสงสัยหรือความเข้าใจผิดแก่ผู้คนในสังคมได้ เนื่องจากกระแสทางโภชนาการท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือลด

น้ําหนัก ทําให้วัยรุ่นท่ีไม่เข้าใจประเด็นนี้ เกิดความวิตกกังวลและเครียด จนนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมการกินผิดปกติ เกิดผล
กระทบทางสุขภาพตามมาได้ (ฐนิต วินิจจะกูล, ออนไลน์, 2558) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนท่ีจําหน่ายผ่าน

สื่อออนไลน์ เพ่ือนําผลท่ีได้ไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภคอาหารคลีนในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ท่ีต้องการทําธุรกิจอาหารคลีนผ่านสื่ออออนไลน์และให้ได้เกิดประโยชน์กับตัวผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร ของผู้บริโภคท่ีมีการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับอาหาร

คลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์   
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร ของผู้บริโภคอาหารคลีน กับ ทัศนคติท่ีมีต่ออาหารคลีน  
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริโภค ท่ีมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อ

ออนไลน์ กับ ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน  
2.4 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน กับการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ี

จําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์   
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อ

ออนไลน์ แตกต่างกัน 
3.2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร ท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่ออาหารคลีน แตกต่างกัน 
3.3 ผู้บริโภคท่ีมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่ออาหาร

คลีน แตกต่างกัน 
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3.4 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อ

ออนไลน์ 
 
4. วิธีการวิจัย   
 

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) เร่ิมดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจ 
(Survey research) จากประชากรตัวอย่างเพียงคร้ังเดียว (One-shot case study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ผู้ตอบรับเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-administered 
questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรท้ังเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ท่ีบริโภคอาหาร

คลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ 
4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage sampling) ซ่ึงเรียงลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเก็บกลุ่มตัวอย่างผ่านสื่อออนไลน์ โดย

ใช้โปรแกรม Google docs ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยโพสแบบสอบถามไปที่ Fackbook  และเว็บไซต์ (Website) ของกลุ่ม
อาหารคลีนจํานวน 300 ตัวอย่าง เพ่ือท่ีจะได้เก็บกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้ันตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 
ผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างตามสะดวก คือ ร้านอาหารคลีน เนื่องจากสถานท่ีดังกล่าวประกอบด้วย

บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการ โดยการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนท่ีจริงจํานวน 100 ตัวอย่าง 
 
5. เครื่องมือในการวิจัย 
 

การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังน้ี 
5.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบข้อมูลเบื้องต้น และใช้

เป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปร คํานิยามศัพท์ รวมถึงกําหนดข้อคําถามให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา 
5.2 ร่างข้อความท่ีจะบรรจุลงในแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรและนิยามศัพท์เฉพาะในทุกด้าน แล้ว

จัดทําแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ขึ้นมา 
5.3 นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหาและ

ความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูลและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
5.4 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง เพ่ือนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาจนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
5.5 นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นําแบบสอบถามท้ังหมดมาดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาเข้ารหัสและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป Spss for windows แล้วนํามาเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแปรผลโดยการบรรยายตามลําดับ ดังน้ี 
6.1 ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การแจกแจงความถ่ีแสดงตารางแบบ ค่าร้อย

ละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลในด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่าย

ผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน 
สถิติท่ีใช้: ใช้ Chi-square เพ่ือทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

อาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ 
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารคลีน แตกต่างกัน 
สถิติท่ีใช้: ใช้การทดสอบ One-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากร กับทัศนคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน 
สมมติฐานท่ี 3 ผู้บริโภคท่ีเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์กับทัศนคติของผู้บริโภค

อาหารคลีน แตกต่างกัน 
สถิติท่ีใช้:ใช้การทดสอบ One-way ANOVA เพ่ือทดสอบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ี

จําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ กับทัศนคติขของผู้บริโภคอาหารคลีน 
สมมติฐานท่ี 4: ทัศนคติของผู้บริโภคอาหารคลีน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อ

ออนไลน์   
สถิติท่ีใช้: ใช้ Pearson correlation เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของทัศนคติกับการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีจําหน่าย

ผ่านสื่อออนไลน์   
 
7. ผลการศึกษาวิจัย 
 

7.1 ลักษณะทางประชากร 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้อยู่ท่ีระหว่าง 15,001-20,000 
บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 

 

7.2 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ที่จําหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 1 

คร้ัง/เดือน ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ มี
ระยะเวลาในแต่ละครั้งท่ีเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง ส่วนใหญ่เปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ในเวลา 20.01-24.00 น. (หัวค่ําถึงดึก) มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือนําข้อมูลเก่ียวกับอาหารคลีนไปประกอบการตัดสินใจซ้ือ 
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7.3 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีน ด้านคุณค่าทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านคุณค่าทางโภชนาการ คิดว่าการรับประทานอาหาร

คลีนเป็นประจํา จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ มากท่ีสุด ทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านการแสดงตัวตน โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีน คือ คิดว่าการบริโภคอาหารคลีน ทํา

ให้มีผิวพรรณสดใส และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านราคาคิดว่าอาหารคลีน ไม่แพงเกินกําลังการซ้ือของท่าน ทัศนคติ

ของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีนโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็น ด้านคุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการแสดงตัวตนและน้อยท่ีสุด คือ ด้านราคา แต่
อย่างไรก็ดีความคิดเห็นท่ีพบอยู่ในเห็นด้วย 

 

7.4 การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ที่จําหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าการจัดส่งอาหารมีความตรงต่อเวลา ทําให้ท่านตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านสื่อออนไลน์ มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยในการชําระเงิน ทําให้ท่านตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านสื่อออนไลน์และที่

น้อยท่ีสุด คือ โลโก้ท่ีโดดเด่นสวยงาม ท่ีปรากฎอยู่บนสื่อออนไลน์ทําให้ท่านตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 8.1 ลักษณะทางประชากร 
ผลการศึกษาวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้อยู่ท่ีระหว่าง 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม 
(2558, หน้า บทคัดย่อ) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีใส่ใจในการเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีช่วงอายุ ระหว่าง 31–40 ปี วุฒิการศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 10,001–20,000 บาท 
 

8.2 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ที่จําหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ 
ผลการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 1 

ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ มี
ระยะเวลาในแต่ละคร้ังท่ีเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่วนใหญ่

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ในเวลา 20.01-24.00 น. (หัวค่ําถึงดึก) มีวัตถุประสงค์ในการ

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือนําข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนไปประกอบการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง
สอดคล้องกับ กับวรพรรณ เรืองโชติช่วง และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม (2560, หน้า บทคัดย่อ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
เปิดรับสื่อสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับสื่อสังคมเฟสบุ๊คเพ่ือเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ คือ การใช้งานตามกระแสนิยม นิยมดู คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตวิธีการทําอาหารคลีน โดยสนใจใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในสื่อสังคมเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก 
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8.3 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน 
ผลการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีน ด้านด้านคุณค่าทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านคุณค่าทางโภชนาการ คิดว่าการรับประทานอาหารคลีน

เป็นประจํา จะช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆได้ มากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ Katz 
(1960, p.24) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปรับตัวของมนุษย์ ทําหน้าท่ีให้ความรู้ (Knowledge function) 
ช่วยให้บุคคลเข้าใจปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงท้ังของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลสามารถเข้าใจภาวะ

เจ็บป่วยของร่างกายได้ง่าย หากเขามีทัศนคติว่าภาวะนี้เกิดข้ึนจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ครบหมู่และขาดการออกกําลังกาย 
รองลงมา คือ ทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านการแสดงตัวตน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านการแสดงตัวตนคิดว่าผู้ท่ีบริโภคอาหารคลีน เป็นคนท่ีดูแลใส่ใจสุขภาพ (Healthy) มาก
ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับ (สง่า ดามาพงษ์, 2557) กล่าวว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นคนรัก

สุขภาพและมีวิธีดูแลตนเอง การเลือกรับประทานอาหารคลีนท่ีถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน และกิน
อย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่ จะทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆได้ 
รองลงมา คือ คิดว่าอาหารคลีนมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และยังสอดคล้องกับลัดดา

วัลย์ โชคถาวร (2560, หน้า 85) ทําการวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหาร คลีนของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทางด้านราคาและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารคลีนมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

อาหารคลีนโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น 
ด้านคุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับ Lee HJ, Yun ZS (2015) ท่ีศึกษา

เรื่อง “พฤติกรรมและการตระหนักรู้ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารออแกนิกส์” ผลการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่าอาหารออแกนิกส์เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการและมีโปรตีนสูง 

 

 8.4 การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ที่จําหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ 
ผลการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด ความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยในการชําระเงิน ทําให้ท่านตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยมีระดับการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) กล่าวว่า 
ระบบการชําระเงินเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าและการเงิน เพ่ือให้การชําระเงิน หรือโอนเงิน

ระหว่างกันทําได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซ่ึงจะช่วยหล่อลื่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดําเนินไปอย่าง

ต่อเนื่อง ระบบการชําระเงินมีความเกี่ยวโยงประชาชนทุกคนท้ังในแง่ของการใช้ชีวิตประจําวัน และการประกอบธุรกิจของภาค

ธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลและรักษาเสถียรภาพระบบการชําระเงิน ได้พัฒนาและส่งเสริม

ระบบการชําระเงินของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับ การลดความเสี่ยงในระบบการชําระเงิน ซ่ึงเป็นการ

ดูแลให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
 
9. อภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีนที่
จําหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีช่องทางในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนท่ี

จําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัย  ผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 20 -60 ปี จะมีช่องทางในการเปิดรับข่าวสาร
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เกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Facebook มากท่ีสุด ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีช่องทาง

ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Website และ Line มากท่ีสุด ผลการศึกษาข้างต้น

สอดคล้องกับ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560) กล่าวว่า เทคโนโลยีมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็วการ เปิดรับสื่อทางออนไลน์ ของผู้บริโภคมีความสําคัญมากในการค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารที่นําเสนอในด้านของการ

สนับสนุนความคิด ทัศนคติของผู้บริโภคและ ผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในการซ้ือสินค้าและใช้บริการทาง

ออนไลน์ คือ Facebook  Instagram Website มากท่ีสุด จึงถูกนํามาใช้เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก

ซ้ือ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เสาวณีย์ เทพพนมรัตน์ (2558, หน้าบทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการ

ซ้ือ ความคิดเห็น และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือลดน้ําหนักท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15-45 ปี จะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือลด

น้ําหนกัท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์จาก Facebook มากท่ีสุด  
 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่ออาหารคลีน แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านคุณค่าทางโภชนาการ ไม่

แตกต่างกัน (สง่า ดามาพงษ์, 2557) กล่าวว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นคนรักสุขภาพและมีวิธีดูแลตนเอง การเลือก

รับประทานอาหารคลีนท่ีถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเป้ือน และกินอย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่ จะทําให้

เกิดผลดีต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร 
(2560, หน้า 85) ทําการวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

อาหาร คลีนของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาวิจัย ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีนโดยรวม ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น ด้าน
คุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 

 สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคท่ีมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ที่จําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่ออาหารคลีน แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์กับทัศนคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีนโดยรวม แตกต่างกัน ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อ

ออนไลน์เว็บไซต์ (Website) จะมีทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีนโดยรวมน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ

อาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 20 -60 ปี จะมีช่องทางในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทาง 
Facebook มากท่ีสุด ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีช่องทางในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ท่ีจําหน่าย

ผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Websiteและ Line มากท่ีสุด 
 

 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ที่จําหน่าย
ผ่านส่ือออนไลน์  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารคลีนทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปใน

เชิงบวก กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีทัศนคติต่ออาหารคลีนด้านคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี จะมีการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านสื่อ

ออนไลน์มากตามไปด้วยเช่นกัน โดยความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.529) ซ่ึงสอดคล้องกับ สุพัตรา อํานวยเกียรติ 
(2559,หน้าบทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติต่อสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ และสิ่งท่ีทําให้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 981
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ประชาชนตัดสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุดได้แก่ความคิดท่ีว่าการรับประทานอาหารเพื่อ สุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือ

รักษาโรค 
 
10. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ 
 

10.1 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด ผู้ประกอบการร้านอาหารคลีนควรมีการปรับปรุงใน

ส่วนของเมนูให้มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยผู้บริโภคให้ความเห็นด้วยกับ

เมนูท่ีหลากหลายน้อยท่ีสุด ทําให้ได้ข้อมูลตรงเพื่อมาประกอบการตัดสินใจซ้ือมากย่ิงข้ึน 
10.2 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้บริโภคคิดว่าอาหารคลีนควรมีราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมกัน ทําให้

ผู้ประกอบการสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของอาหารคลีนเพ่ิมได้มากย่ิงข้ึน 
10.3 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําให้ได้รู้ถึงความต้องการแท้จริงของผู้บริโภคว่าคุณค่าทางโภชนาการมีความสําคัญมาก

ท่ีสุด สําหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือและเลือกรับประทานอาหารคลีนของผู้บริโภค 
 
11. กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางการศึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์จาก ผศ.ดร. ปริยา รินรัตนากร ซ่ึงกรุณาสละเวลาให้คําแนะนํา ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ ในการพิจารณาปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ในมหาวิทยาลัยศรี

ปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ อาจารย์พิเศษจากนอกคณะทุกท่านท่ีให้คําแนะนํา ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจน ข้อคิดต่าง ๆจาก

การศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนนักศึกษาของผู้วิจัยทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน

เป็นกําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจในเนื้อหาและ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอกลยุทธ์การตลาด Offline to Online to On Ground คําตอบของ

โทรทัศน์ดิจิทัล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ชมทางโทรทัศน์หรือออฟไลน์ (Offline) เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเพิ่มช่องทาง
ออนไลน์ (Online) เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดรับสื่อในยุคดิจิทัลได้มากข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ทีวี หรือยูทูบ เพ่ือขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ จึงเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้
สะดวกข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือการขยายช่องทางในการรับชมท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์เพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 
(Brand Awareness) และความผูกพัน (Engagement) กลยุทธ์ท่ีต่อยอดออกไปเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันและเพ่ือ
ความอยู่รอด คือการทํากิจกรรมทางการตลาด (On Ground) ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการเพิ่มช่องทางหารายได้ผ่านเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย เพ่ิมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึนตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดแบบ Offline to Online 
to On Ground จึงเป็นคําตอบของธุรกิจโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลให้สามารถอยู่รอดได้อย่างครบวงจร  

 
คําสําคัญ: Offline to Online to On Ground, โทรทัศน์ดิจิทัล 
 

Abstract 
 

The objective of this academic paper is to present the marketing strategy: "The offline to online 
to on ground, the answer of digital television solution". The behavior of the media exposure of television 
viewers or offline is changed. Therefore increasing of the online channel allows consumers to consume 
media in the digital age more via the Facebook website, line or Youtube. In order to expand the target 
group to online media, the increasing of channel offer viewers to choose and consume contents more 
conveniently. However When expanding channels for viewing both offline and online channels, this creates 
brand awareness and engagement to compete for market share.  The top up strategies that continue to 
grow for competitive advantage and for survival is the marketing activities or on ground marketing, It is a 
way to increase revenue through modern technology and Increasing the target audience to meet the modern 
consumer behavior. So, “the offline to online to on ground marketing strategy” is the answer and solution 
to the television business in the digital age to be able to survive in crisis situation. 

 
Keywords: offline, online, on ground, digital television strategy 
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1. บทนํา  
 

สถานการณ์ของโทรทัศน์ดิจิทัลไม่มีอะไรแน่นอนสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลา โทรทัศน์ดิจิทัลจําเป็นจะต้องแข่งขัน

กันด้วย “เนื้อหา” ยังมีการช่วงชิงความได้เปรียบจากการมีช่องออกอากาศอยู่ในแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดิจิทัล เพ่ือช่วงชิงความ

นิยมซ่ึงแสดงให้เห็นว่านอกจากการมีเนื้อหาท่ีดีแล้ว การเข้าถึงของผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายมีความสําคัญไม่น้อยไป

กว่าเนื้อหา (พีรดา พรนิมิตเลิศเจริญ, 2558: 262-263) ดังนั้นทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลต้องเร่งหาแนวทางปรับกลยุทธ์การ

แข่งขันและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือจะช่วงชิงความนิยม ซ่ึงจะหมายถึงรายได้ท่ีจะเข้ามาจากโฆษณาในอนาคต รวมถึงการทําให้

ช่องเป็นท่ีรู้จักของผู้ชมในวงกว้าง เช่น การใช้กลยุทธ์การตลาดในการทําให้เกิดช่องทางธุรกิจต่อยอดจากเดิมในรูปแบบการ

รับชมหลายหน้าจอ การใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นช่องทางเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท้ังด้านอุปกรณ์ โครงสร้างเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ผู้บริหาร

องค์การสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลต้องมีการปรับตัวในการบริหารจัดการของตนเอง (ฐิตินัน บ. คอมมอน, 2559: 29) 
เม่ือกระแสของเทคโนโลยีเร่ิมมีมากข้ึน ผู้บริโภคเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากข้ึน วิกฤตการณ์

ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ชมรายการโดยเฉพาะคนท่ีสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ เร่ิมรับชมรายการน้อยลง และเลือกรับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตบ่อยคร้ังและจํานวนในการเข้าใช้ต่อครั้งก็มีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังจํานวนช่องท่ีมากขึ้น ทํา

ให้มีการแข่งขันท่ีสูงมาก ในขณะท่ีตลาดก็ยังคงเป็นตลาดเดิม เม็ดเงินโฆษณาไม่ได้เติบโตตามจํานวนช่องท่ีเพ่ิมข้ึน กลยุทธ์ตัด

ราคาค่าโฆษณาย่ิงรุนแรง ย่ิงกว่านั้นธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลยังเกิดข้ึนมาในภาวะที่สื่อออนไลน์เริ่มเฟ่ืองฟู และเร่ิมแย่งชิงเม็ดเงิน
โฆษณาท่ีมีอยู่อย่างจํากัดออกไปเสียอีก ทําให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนต้องมีการปรับตัวอย่างมาก (daradaily,  
22 กุมภาพันธ์ 2561) ในโลกออนไลน์มาแย่งชิงเวลาผู้ชม ทําให้เรตต้ิงทุกช่องหดหายทําให้ตั้งแต่ปลายปีท่ีแล้วไล่ยาวมาถึงต้นปี 
2562 หลายช่องเริ่มท่ีจะปรุงแต่งปรับเปลี่ยน Content ต่าง ๆ แย่งชิงเรตต้ิงให้มากท่ีสุด เพ่ือเรียกเม็ดเงินโฆษณาจากแบรนด์

สินค้า (Marketeer, 15 มกราคม 2562) 
โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การพัฒนาด้านอุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีการรับส่ง

สัญญาณใหม่ ๆ ท่ีผู้บริโภคเริ่มหันไปสนใจในสื่อออนไลน์ใหม่ ๆ และเริ่มเป็นท่ีนิยมมากข้ึนหลายคน เทคโนโลยีใหม่ก็อาจ

ทําลายช่องทางสื่อเดิม ๆ ท่ีเคยประสบความสําเร็จมาก่อน โดยเฉพาะโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วยความสามารถในการดูได้ทุกท่ีทุก

ช่วงเวลา สามารถดูซํ้า ดูย้อนหลังได้อีกหลายคร้ังตามต้องการ เทคโนโลยีช่องทางการรับชมท่ีพัฒนามากข้ึนจึงเป็นโอกาสใน

การเพ่ิมยอดผู้ชม เพ่ิมความนิยม  เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโทรทัศน์จะหมด

ความหมาย สิ่งสําคัญถ้ามีเนื้อหาท่ีดีและเหมาะสมผู้ชมก็พร้อมจะสนใจและติดตาม ไม่ว่าในช่องทางใดสถานีโทรทัศน์ต้องคิด

หาทางใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังในช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัลเองและช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนเพ่ิมความ

นิยมเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ให้มากท่ีสุด และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือในการรับชมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้ 
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) เจ้าของสินค้าไม่ยอมใช้จ่ายเงินลงไปกับโทรทัศน์ดิจิทัลทุก

สถานี เพราะถือเป็นลงทุนท่ีต้องรอจังหวะและต้องขาดทุนอยู่แล้วในช่วงเปิดดําเนินการแรก ๆ แต่ขณะเดียวกันโทรทัศน์ดิจิทัล

บางช่องก็ยังคงทํากําไรได้ ปี 2562 มูลค่าโฆษณายังติดลบเพราะปัจจัยเร่ืองเศรษฐกิจ สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ

การลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนเต็มท่ี ผู้บริโภคอยู่ตรงไหน สินค้า (Product) และการตลาดก็ต้องตามไปให้ทัน และลูกค้าเอ
เจนซ่ี (Agency) ก็มีหน้าท่ีพาสินค้า (Product) ไปหาให้ได้ การซ้ือสื่อทําโฆษณาแต่เพียงแค่นั้นคงทําไม่ได้แล้ว จึงควรต้องเป็น

แผนการผลิตสื่อโฆษณาแบบครบวงจรท้ังหมดให้คุ้มค่าการลงทุน ตั้งแต่ต้นจนจบงาน รวมถึงวางแผนเร่ืองสื่อต้ังแต่ออฟไลน์ไป

ถึงออนไลน์ และวางแคมเปญต่าง ๆ ให้เป็นระบบต้ังแต่แรก สภาพเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาก็จะมีผลกระทบรุนแรงต่อการบริหาร

น้อยลง เม่ือมีการวางแผนการใช้จ่าย และใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม 
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นอกจากนี้คู่แข่งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้เป็นฐานการสื่อสาร (Platform) ตัวผู้ผลิตรายการหรือ เจ้าของโทรทัศน์

ดิจิทัลไม่ได้แข่งในด้านเทคโนโลยีท่ีการผลิตเท่านั้น แค่ต้องนําเอาเนื้อหารายการ (Content) ไปใส่ในอุปกรณ์การสื่อสาร 
(Platform) ได้สะดวก สามารถนําเสนอออกอากาศ (Broadcast) ในระบบทางคู่ขนานท้ังออฟไลน์และออนไลน์ด้วย ดังนั้นคู่

แข่งขันทางอ้อมอาจจะกลายเป็นทางตรงได้ และทุกสถานีก็จะต้องหาเนื้อหารายการ (Content) เป็นจุดขาย ซ่ึงอย่างไรก็ตาม
การไปถึงจุดคุ้มทุนค่อนข้างยาก เพราะคู่แข่งขันมีจํานวนมากอัตราความนิยม (Rating) ก็น้อยลง เกิดการกระจายตัวและเฉลี่ย
ไปตามช่องต่าง ๆ การแข่งขันในด้านเครื่องมือการสื่อสารท่ีสะดวกสบายใช้ง่ายคมชัด ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ทางออนไลน์

จึงเป็นคู่แข่งทางอ้อมแข็งแกร่งและขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
โทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคู่แข่งท่ีเป็นโทรทัศน์ดิจิทัลเหมือนกัน แต่กลับไปสนใจในเนื้อหา 

หรือบทความบนสื่อออนไลน์มากข้ึน และถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญ สินค้าบางชนิดจึงระงับการลงทุนกับสื่อโทรทัศน์ลง และหันไป

ทุ่มงบกับสื่อออนไลน์แทน ซ่ึงอาจแข่งขันได้ไม่ดีเท่าสื่อโทรทัศน์ในด้านของพฤติกรรมเดิม ๆ ของผู้บริโภครุ่นเก่า แต่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มท่ีไม่ดูโทรทัศน์ได้ และเป็นสื่อท่ีทําให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้มากกว่าและสร้างแรงจูงใจได้ดี นับได้ว่า

ช่องทางการสื่อสารและเนื้อหาจากเครื่องมือการรับชมต่าง ๆ เป็นคู่แข่งท่ีน่ากลัวของโทรทัศน์ดิจิทัลในขณะนี้ ผู้บริโภคมีการรับ

สื่อต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน หากแต่ว่าการสร้างความจดจําในการสื่อสารของสินค้าต่าง ๆ ของโทรทัศน์ดิจิทัลกลับลดลง 
เพราะความสนใจของผู้บริโภคถูกแบ่งแยกออกไป โดยมีคู่แข่งขันท้ังทางตรงและทางอ้อมมากมาย คู่แข่งขันในฐานการรับชม 
(Platform) ท่ีแข็งแกร่งกว่าจึงมีผลให้เกิดปัญหาในการบริหารการตลาดของโทรทัศน์ดิจิทัล  

 
2. วัตถุประสงค ์
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3. กลยุทธ์การตลาดโทรทัศน์ดิจิทัล: จาก Offline to Online to On Ground คําตอบของโทรทัศน์ดิจิทัล 
 

จากเดิมผู้บริโภคสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อประเภทออฟไลน์ (Offline Media) ได้แก่ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ฯลฯ มาสู่ยุคปัจจุบันท่ีผู้บริโภคมีช่องทางในการรับชมท่ีหลากหลายมากข้ึน

ผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media) ได้แก่ LINE, Facebook Youtube Instagram Twitter และ Applications ต่าง ๆ เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน (อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560: 2) ท่ีสามารถเป็นผู้นํา Lifestyle Online Publisher สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละวันของทุกแพลตฟอร์มท่ีอยู่ในโทรทัศน์ดิจิทัลจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุก ๆ แพลตฟอร์ม เช่น กลุ่ม
วัยรุ่นท่ีเติบโตมาพร้อมกับโลกอินเทอร์เน็ตจะใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน สื่อออนไลน์จึงกลายเป็น

ช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้อย่างตรงใจท่ีสุดไม่แพ้สื่อประเภทอ่ืน ๆ ขณะท่ีสื่อออฟไลน์ยังมีความสําคัญ 
เพราะกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีเติบโตมาพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ก็ยังเลือกท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้อยู่  

พฤติกรรมของผู้บริโภคและค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสังคม ทําให้กิจการ

จําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

ก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอและกลยุทธ์ทางการตลาด (ธนา ศิริวัลลภ และคณะ, 2553) ผู้ชม
โทรทัศน์เปลี่ยนสู่ช่องทางออนไลน์มากข้ึน เพราะมีรายการให้เลือกรับชมหลากหลาย และสามารถรับชมได้ทุกท่ีทุกเวลาได้

อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถนําเรื่องราวท่ีรับชมนั้นไปสนทนากับเพ่ือนหรือผู้ท่ีมีความสนใจเหมือนกันได้ ส่งผลให้เกิดความ

สนใจและตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ทําให้จํานวนผู้ใช้สื่อออนไลน์ขยายตัวไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ มากข้ึน สื่อ
ออนไลน์มีหลากหลายประเภท ประกอบกับแต่ละคนสามารถเข้าถึงรายการหรือข้อมูลได้อย่างไร้ข้อจํากัด ปี 2561 ท่ีผ่านมาจึง

เห็นการรายงานข้อมูลเรตติ้ง “โทรทัศน์ดิจิทัล” ผ่าน Playbox และ AIS Play มาปีนี้ 2562 “นีลเส็น” ได้เริ่มรายงานข้อมูลเร
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ตต้ิงผู้ชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่าน Digital Content Rating เรตต้ิงละครเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล 
เพราะเหมือนตัวชี้เป็นชี้ตายของละครหรือรายการนั้น ๆ ว่าจะสามารถขายโฆษณาได้หรือไม่ หรือถ้าได้แล้วจะได้มากน้อย

เท่าไร ดังนั้นการเพิ่มเรตต้ิง คือ การทําให้คอนเทนท์นั้นให้เปน็ท่ีโดนใจของผู้ชม เม่ือโดนใจผู้ชมก็จะทําให้โฆษณาตามเข้ามาเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการรับรู้และจดจํา (Aaker, 1991) ท่ีกล่าวว่า การจดจําตราสินค้าได้ (Brand Recognition) คือ
การท่ีผู้บริโภคสามารถจดจํา หรือนึกถึงตราสินค้าได้ สามารถวัดได้โดยการสอบถามว่าผู้บริโภคเคยเห็นตราสินค้าหรือไม่ ซ่ึง
การนึกถึงตราสินค้า นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าท่ีได้รับมาจากการบริโภคสินค้าในอดีต และ
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อแบรนด์หรือบริษัทต่อไป 

การแข่งขันของโทรทัศน์ดิจิทัลค่อนข้างสูง เอเจนซ่ี (Agency) จะเลือกลงโฆษณาต้องม่ันใจว่าสินค้า (Product) ของ
เขา ถ้าช่องท่ีมีศักยภาพมีความนิยม (Rating) ท่ีดี การคุ้มค่าในการลงทุนก็น่าจะคุ้มค่ากว่า ผู้ท่ีมีอิทธิพลและสําคัญท่ีสุดของ

ลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้รับชมรายการ โดยวัดจากพฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการ (Content) ท่ี
เกิดข้ึน ฉะนั้นการผลิตรายการต้องพยายามพัฒนารูปแบบให้แปลกใหม่ สร้างกระแสข้ึนมาด้วยการหารูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น

การซื้อลิขสิทธ์ิ แล้วเอามาพัฒนาต่อหรือจะคิดค้นขึ้นมาเองให้เหมาะกับผู้บริโภค ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเร็วถือว่าเป็น

ผลกระทบท่ีค่อนข้างแรง จากกระแสการรับชมสื่อชนิดใหม่อาจจะส่งผลต่อราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการซ้ือเวลาโฆษณา

ของลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency)  โทรทัศน์ดิจิทัลก็ต้องปรับตามให้ทันกระแสสังคมท่ีนิยมเพ่ือสร้างรายได้ให้มากข้ึน  ต้องคอย
ตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่ท่ีไหน และลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) จะใช้ประโยชน์ในการทํากําไรจากความนิยมนี้ได้

อย่างไรบ้าง ผู้บริโภคไม่ได้ดูโทรทัศน์อย่างเดียว ในระหว่างท่ีดูก็ใช้สื่ออ่ืนควบคู่กันด้วย จึงจะมีกระแสในทุกฐานการรับชม 
(Platform) และลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) สามารถนําไปต่อยอดพิจารณาการซ้ือสื่อในฐานการรับชม (Platform) อ่ืน ๆ ได้ 

ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค ท้ังในการทํากิจกรรม

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าวสารหรือบทความ การเล่นเกมส์ หรือแม้แต่การสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตก็มีการเติบโตข้ึนอย่างมาก ผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ด้วยความสะดวกสบายท่ีง่ายดาย ทําให้

เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่าการเสพส่ือหลายหน้าจอ (Multi-Screen) ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสมาธิหรือจดจ่อกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งนั้นสั้นลงเรื่อย ๆ ย่ิงถ้าเป็นการตลาดหรือโฆษณาแล้วนั้นย่ิงมีความสนใจท่ีจะอยากรู้อยากดูนั้นสั้นลงไปอีก เพ่ือ

เข้าถึงผู้บริโภคในยุคนี้ได้ท้ังนี้เม่ือเวลามีค่ามากข้ึนทุก ๆ วินาทีต้องถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ ทําให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกว่าจะ

เลือกหรือไม่เลือกท่ีจะบริโภคเนื้อหาอะไรมากข้ึนไปอีก ถ้าย่ิงได้เจอเว็บไซต์หรือเนื้อหาท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ก็จะมี
ความรู้สึกแย่ต่อแบรนด์ดังกล่าวไปเลย หรือถ้าได้เจอเนื้อหาที่ยาวมากไปผู้บริโภคจะเลิกอ่านทันที เพราะต้องมีสิ่งอ่ืนให้ทํา

ต่อไปในชีวิต โทรทัศน์ดิจิทัลต้องปรับกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดด้วยการเป็นพันธมิตรลงนามในสัญญาความ

ร่วมมือกับผู้ประกอบการไลน์ท่ีวี เพ่ือนํารายการไปเผยแพร่ซํ้าในไลน์ทีวีทันทีท่ีออกอากาศจบและแบ่งปันรายได้จากโฆษณา

ตามข้อตกลงในสัญญา ก่อนนําไปเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ถ้าคนดูเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลถึงธุรกิจอ่ืนตามมาด้วย การประเมินผลในเชิง

ของคอนเทนต์โดยดูจากความสําเร็จในเชิงเรตติ้งก็คือคนดู สะท้อนความพึงพอใจจํานวนของคนดูท่ีเพ่ิมข้ึน อีกส่วนคือการ

ประเมินผลจากลูกค้าจะบ่งบอกจากคนที่ซ้ือโฆษณา ถ้าคนดูเยอะ คนซ้ือโฆษณาก็เยอะ ถ้าคนดูโฆษณาน้อย คนซ้ือก็น้อย 
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเร่ืองการตอบสนองความต้องการ และความจําเป็น 

(Needs) ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจลูกค้า เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าลูกค้าคือใคร เขาต้องการ
อะไร ชอบส่ิงใดไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซ่ึงผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการท่ีจะหาข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าการยัดเยียดหรือมีเนื้อหาทางการตลาดมากมายถาโถม ท้ังนี้การทําให้เนื้อหาเพ่ือรองรับความ

ต้องการผู้บริโภคน้ันจึงมีความสําคัญข้ึนมากในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคสนใจอ่านเนื้อหาท่ีเน้นความสนุกบันเทิงก่อนอย่างอ่ืน 
ละครหลายเรื่องของโทรทัศน์ดิจิทัลไปทําชื่อเสียงอย่างมากในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในแถบ CLMV และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การส่งออกละครไปยังประเทศเหล่านี้ เพราะเป็นโอกาสท่ีดี เนื่องจากแฟนละครในประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เหล่านี้มีความชื่นชอบละครโทรทัศน์ดิจิทัลของไทยอยู่แล้ว และมีความคุ้นเคยกับลักษณะการดําเนินเร่ือง รวมถึงรู้จักดารา
นักแสดงของไทยเป็นอย่างดี จึงไม่เป็นการยากท่ีละครโทรทัศน์ดิจิทัลจะครองใจผู้ชมในประเทศเพ่ือนบ้าน 

การส่งออกละครโทรทัศน์ดิจิทัลไปยังประเทศเพ่ือนบ้านออกอากาศรายการต่าง ๆ บนออนไลน์ แพลตฟอร์ม เพ่ือนํา

คอนเทนท์ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มสามารถสร้างโอกาสท่ีเพ่ิมข้ึนในการต่อยอดธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นการสร้างการ

รับชมละครท่ีมากกว่าแค่ภายในประเทศไทยเท่านั้น (daradaily, 2561) สอดคล้องกับบทความเร่ือง “การนําเสนอรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล” ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังช่องทางการเลือก

ชม วิธีการและเวลาเปิดรับชมท่ีผู้ชมเลือกเอง รวมท้ังความคิดเห็นของผู้ชมท่ีมีความสําคัญต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์ ซ่ึงผู้ผลิต
ต้องมีการปรับตัวเพ่ือช่วงชิงฐานผู้ชม ท้ังนี้บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหา

รายการโทรทัศน์ว่าควรเป็นไปอย่างไร เพียงแต่วิเคราะห์ภาพกว้างพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
ในโลกยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทําธุรกิจ พัฒนาสินค้าและ

บริการใหม่ พร้อมยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัดส่วนกว่า 82% ของประชากร ใช้
เวลากับออนไลน์วันละ 10 ชั่วโมง รูปแบบการเสพสื่อและคอนเทนต์กระจายตัว (Fragmentation) ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

แบบ “ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้” โดยมีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักท่ีผู้บริโภคใช้เวลาและให้ความสนใจมากที่สุด พบว่าแต่ละ

คนจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเช็กความเคล่ือนไหวต่าง ๆ เฉลี่ยวันละ 80 ครั้ง แต่หากเป็นเด็กรุ่นใหม่ จะเช็กมือถือเฉลี่ย 250 
คร้ังต่อวัน (positioning,  17 มีนาคม 2562) กลยุทธ์การสื่อสารและการทําตลาดของสินค้าและแบรนด์ต่าง ๆ วันนี้ต้อง

ปรับตัว ทําความเข้าใจและเร่ิมเก็บข้อมูลลูกค้าจากการใช้งานผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือนํา “ดาต้า” มาใช้ประโยชน์ และก้าว
สู่ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทํา “การค้า” ในโลกยุคใหม่ “ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค” ถือเป็น

ขุมทรัพย์ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจในยุคนี้ “บิ๊กดาต้า” จึงกลายเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ 
“ธุรกิจ” เข้าถึงผู้บริโภคแบบรายบุคคลอย่างแม่นยําตามความสนใจ ในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จะใกล้เคียงกัน 
แต่สิ่งท่ีแตกต่างคือการนํา “ดาต้า” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องบอกว่า “ในยุคนี้ใครมีดาต้ามากท่ีสุด จะสามารถสร้างจุด
แข็งให้ธุรกิจเหนือคู่แข่งขันได้"  

การนําสื่อใหม่ (New Media) เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อเพ่ือเข้าถึงคนในสังคมจึงเป็นเร่ืองนิยมกันมากในปัจจุบัน

นอกเหนือจากสื่อเดิม เนื่องจากสามารถเอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทําหน้าท่ีส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสอง

ทาง และยังทําหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน การรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อ

ดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ์ ทําให้สามารถสื่อสารได้สองทางผ่านระบบเครือข่าย และมี
ศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาข้ึนหลากหลายเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมากคือ สื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อโทรศัพท์มือถือ นอกจากน้ีอนาคตสื่อใหม่พัฒนายิ่งข้ึนโดยนําเอาสื่อด้ังเดิมโดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อโทรทัศน์มาใช้

ช่องทางผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง (Multi Platform & Multi Screen) ท้ังในเนื้อหาเดิม

หรือนํามาผลิตใหม่เป็นเนื้อหาท่ีเหมาะสมในช่องทางใหม่เรียกว่าการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans Media) เพ่ือเข้าถึงกับเคร่ืองมือท่ี

ผู้บริโภครับชมได้อย่างสะดวกท่ีสุด ทําให้เกิดการเชื่อมต่อ (Engagement) ระหว่างรายการกับผู้ชมได้ตลอดเวลา 
 ดังนั้น ถ้ามีเนื้อหารายการ (Content) ท่ีดีอยู่ในกระแสและมีผู้คนพูดถึงจะทําให้ขายโฆษณาได้การตอบรับท่ีดีจาก

บรรดาผู้ซ้ือเวลาเพ่ือการโฆษณา เนื่องจากมีความนิยม (Rating) สูง และข้อดีของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans Media) คือเกิด
การกล่าวถึงเนื้อหารายการน้ัน ๆ ณ ขณะท่ีรับชม และตอบโต้ได้ทันที (Real Time Response) ไม่ว่าจะเป็นในแอพพลิเคชั่น

พูดคุยในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมท้ังเนื้อหา (Content) ถูกนําไปผลิตซํ้าโดยการแบ่งปัน (Share) การกดถูกใจ (Like) การ
นํ าไป เป็นประเด็นพูดถึงบนเว็บบอร์ด ท่ี เป็นกลุ่ มชุมชนในสั งคม  (Community) ขนาดใหญ่ อ ย่างใน เว็บ ไซต์ พัน

ทิพย์ (Pantip.com) ทําให้กระแสความสนใจขยายไปเป็นวงกว้าง และผู้ชมรู้สกึสนุกกับการ่วมแสดงความคิดเห็น  
เทคโนโลยีการเล่าเร่ืองข้ามสื่อ (Trans Media) นําเสนอเนื้อหารายการที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Content) สื่อสารไปถึงผู้บ ริโภคแต่ละกลุ่ม ท่ี มีการรับสารด้วยเคร่ืองมือ (Device) ท่ีแตกต่างกันไป  หลายฐานการ
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รับชม (Multi Platform & Multi Screen) และหลายช่วงเวลา เช่น รับชมผ่านการออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
สามารถรับชมย้อนหลังจากยูทูป (Youtube) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือรับชมโดยตรงจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลก็ได้

นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมดูรายการโทรทัศน์บนยูทูป (Youtube) รวมถึงแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ทางออนไลน์ และนี่คือสิ่ง
ท่ีคนทําโทรทัศน์อาจกําลังกลัวว่าจะนําพาธุรกิจท่ีคร้ังหนึ่งนําพาความย่ิงใหญ่มาให้กําลังจะถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
ถ้ามองในแง่บวกยูทูป (Youtube) ไม่ได้มาแข่งกับสถานีโทรทัศน์ แต่คือการเข้ามาช่วยเพิ่มยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ และยูทูป (Youtube) อาจทําให้

เนื้อหาต้นทุนสูงกลายเป็นเนื้อหาราคาถูก การทํากิจกรรมผ่านทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์กับแบ

รนด์ เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดี แต่เราจะพบได้ว่าข้อจํากัดของออนไลน์มีอยู่มากมาย และผู้บริโภคก็ไม่สามารถมีความผูกพันอันดี

กับแบรนด์ผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เทรนด์ของการสร้างความผูกพันแบบ Off line to On line to On 
Ground จะมีมากขึ้น เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ไปมากกว่าเดิม โดยอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการที่จะระบุตัวตนของลูกค้า 
หรือแฟนของเราให้ดีย่ิงข้ึนอีกด้วย  

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลถึงการแข่งขันของธุรกิจสื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์ดิจิทัล

โดยตรง ในแง่ของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม เพราะศักยภาพของอินเทอร์เน็ตได้ขยายความสามารถในการบริโภค

ข้อมูลและข่าวสารของประชาชนออกไปอย่างไร้ขีดจํากัด โดยปรากฏอยู่ในลักษณะการบรรจบกันของสื่อและเทคโนโลยี 
(Convergence) ระหว่างโทรทัศน์กับโทรคมนาคม ท่ีเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และ
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างช่องทางสื่อสารต่าง ๆ (Platform) ทําให้ผู้บริโภคส่ือสามารถเลือกรับชมหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารตาม

ความต้องการของตนเองได้ (On Demand) ผ่านหน้าจอท่ีหลากหลายไม่จํากัดไว้แค่หลักอย่างจอโทรทัศน์ (Main Screen) แต่
สามารถรับชมรายการโทรทัศน์สดผ่านทางออนไลน์หรือชมย้อนหลังในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นผ่านทางหน้าจออุปกรณ์การ

สื่อสารแบบพกพากันมากข้ึน  
โทรทัศน์ดิจิทัลควรจะพัฒนารูปแบบรายการให้มีความหลากหลายแตกต่าง โดยดําเนินกลยุทธ์ Total Media 

Solution ออฟไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยเสริมคอนเทนต์ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ท่ัวประเทศ และทําให้คอน

เทนต์ปรากฏในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ไลน์ทีวี และยูทูป เพ่ือสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล สร้างความได้เปรียบและ

พร้อมต่อยอดไปสู่ทุกช่องทาง พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือขยายฐานผู้ชม การสร้างเนื้อหาโทรทัศน์ให้มีจุดเด่น น่าสนใจ สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ชม เพ่ือให้ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังหน้าจอโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ในสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังนี้การดําเนินธุรกิจทุกองค์กรจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายของธุรกิจ โดยให้ความสําคัญกับ

คุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) แต่ต้องให้ตรงกับความชอบของผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมายที่ทางช่องได้วางไว้ และเลือกใช้
พิธีกรท่ีได้รับความนิยมหรือเป็นท่ีรู้จักอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีทําให้ผู้ชมเกิดการจดจํา ภาวการณ์แข่งขัน

ทางการตลาดท่ีสูงข้ึนการส่งเสริมการขายด้วยวิธีเดิม ๆ ท่ีใช้กันมานาน อาจไม่สามารถรักษาระดับภาพลักษณ์ของ

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ดี นั่นคือท่ีมาของการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขาย 
ส่วนกิจกรรมพิเศษ (On Ground) หรือในส่วนของอีเวนท์ต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีเติบโต ภายใต้การขับเคลื่อน

ผ่านแบรนด์ในเครือท่ีเชื่อมโยงกันแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และยังเกี่ยวข้องกับการ

เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่ีโทรทัศน์ดิจิทัลต้องการจะเพ่ิมการรับรู้ การตระหนักของสาธารณชน และช่วยค้ําจุน
ภาพลักษณ์ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วยวิธีการเชื่อมโยงกิจกรรมพิเศษเหล่านั้นกับผลิตภัณฑ์ของโทรทัศน์ดิจิทัล (Boone and 
Kurtz, 1995) เพ่ือเป็นการหารายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ โทรทัศน์ดิจิทัลควรกระจายการจัดกิจกรรมบันเทิงไปตาม

จังหวัดหัวเมืองท่ัวประเทศ หรือหาผู้ร่วมสนับสนุน (Sponsorship) ซ่ึงภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม บูธถ่ายภาพกับ

นักแสดง บูธข่าวท่ีจะให้ผู้ชมได้สัมผัสการทําข่าว เปิดโอกาสให้ผู้ชมมาถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไว้เป็นโปรไฟล์เพ่ือเข้าสู่การเป็น

นักแสดงหน้าใหม่ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล จัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ Workshop โดยจัดให้มีผู้กํากับ

และทีมเขียนบทจากโทรทัศน์ดิจิทัลเดินทางไปให้ความรู้กับนักศึกษาในจังหวัดท่ีไปจัดกิจกรรม Duncan (2005) กล่าวว่า 
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสการส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมกิจกรรม เพ่ือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จะได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอันเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ตราสินค้าในเชิงบวก และเพ่ือสร้างกระแสการบอกต่อแบบ “ปากต่อปาก” (Word of 
mouth) ท่ีนิยมเรียกกันว่า Buzz marketing ซ่ึงเป็นเทคนิคการส่งเสริมการตลาดท่ีเรียกว่า Below the line อันเป็นวิธีการท่ี

ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของ

ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ทําให้สามารถสร้างฐานผู้ชมได้อย่างเหนียวแน่นและสามารถสร้าง

ค่านิยม (Rating) ช่วยให้ช่องว่างระหว่างผู้ชมกับโทรทัศน์ดิจิทัลลดลง ส่งผลให้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกิดความภักดีมากขึ้น  
การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความสําเร็จลุล่วงจําเป็นท่ีต้องทราบถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมซ่ึง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิจัย (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การประสานงาน 
(Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) โทรทัศน์ดิจิทัลไม่สามารถใช้สูตรสําเร็จเดิม ๆ ท่ีเคยได้ผลนํามาใช้เพ่ือ

เรียกความนิยมได้อีกต่อไป ทุกอย่างต้องเกิดจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าท่ีมีประสิทธิภาพและตัดสินใจรวดเร็ว ในสถานการณ์

เฉพาะหน้าเร่ืองนั้น ๆ เช่นในขณะท่ีกระแสละครเร่ิมลดความนิยมลง กระแสรายการเกมโชว์และมิวสิคโชว์ กลับเรียกความ

นิยมได้สูงกว่า วิธีการแสวงหาผลกําไรจากกระแสความนิยมนี้ ลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) จึงต้องมองความน่าจะเป็นในอนาคต 
และวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อให้ตรงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และวางแผนการใช้สื่อตามกระแสให้ทัน และโทรทัศน์ดิจิทัลอาจ

ต้องเป็นคนจัดต้ังกระแสขึ้นมาเองให้เกิดความนิยมในเนื้อหารายการ เพ่ือให้ลูกค้าเอเจนซ่ี (Agency) มองเห็นถึงโอกาสในด้าน

ต่าง ๆ เพ่ือรักษาความนิยมจากผู้บริโภคและเพิ่มรายได้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เพ่ือความอยู่รอดผู้ประกอบการต้องหาจุดเด่นท่ี

แตกต่างชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ต้องสร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เน้นเนื้อหารายการท่ีมี

คุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ชมเพ่ือดึงดูดผู้ชมรายการ รวมท้ังสร้างการรับรู้จดจําในช่องรายการให้มาก

ท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมระดับความนิยม ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้ของสถานีโทรทัศน์เพ่ิมข้ึน ในปัจจุบันนี้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ใช่
โลกท่ีแตกต่างในการดูโทรทัศน์ดิจิทัล แต่เป็นโลกเดียวกัน กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ต้องสามารถส่งต่อไปถึงออนไลน์ 
และครอบคลุมการวางกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ไปพร้อมกันอีกด้วย เพ่ือนําเสนอเนื้อหาให้ครบและ

ต่อเนื่องทุกฐานการนําเสนอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมความนิยมของรายการ เป็นเพ่ิมช่องทางการหารายได้ผ่าน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ิมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่  
สถานการณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยในเวลาน้ี จึงมีลักษณะใครปรับตัว สร้างสรรค์ จนหาฐานของ

ผู้ชมได้เรตต้ิงมา โฆษณาเข้าธุรกิจก็รอด ในทางกลับกันบางรายไปไม่รอด แต่บางรายประเมินได้ว่าไม่ควรรอให้ถึงวันท่ีพัง และ
เร่งหาผู้ร่วมทุนหรือแหล่งเงินทุน  ควรขายของท่ีมีอยู่ในเวลาท่ีสภาพยังดีมีคุณภาพพอ ทําให้ได้ราคาและสอดคล้องกับทิศทาง

อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงในยุคใหม่ จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีจะนําไปสู่รูปแบบใหม่ในการบริหารกลยุทธ์การตลาดเพ่ือความอยู่

รอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีสามารถดําเนินธุรกิจและประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ ได้อย่างย่ังยืนในการ

บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขา และเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Offline to 
Online to On Ground ท่ีเหมาะสม   

 
4. บทสรุป 
 

บทสรุปท่ีพบขณะนี้คือ เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมเข้ามาส่งเสริม แต่ขณะเดียวกันก็ตัดแบ่งส่วนรายได้ไป ซ่ึงผู้บริหาร

องค์กรท่ีปรับตัวได้รวดเร็วจะสามารถปรับตัวได้ในช่วงแรก โดยใช้กลยุทธ์นโยบายแบบผสมผสานหลอมรวม (Total Media 
Solution) หรือแบบหลายช่องทาง (Multiplatform) ให้สามารถทําธุรกิจโทรทัศน์ได้ทุกช่องทางการออกอากาศ (Platform) 
จากสื่อประเภทออฟไลน์ (Offline) ออนไลน์ (Online) และแบบภาคพ้ืนดิน (On Ground) โดยในการวางแผนและพัฒนาต้อง

มีการทําความเข้าใจเรื่องงบประมาณ เพราะแม้จะเป็นการบริหารงานในบริษัทเดียวกัน แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่ม จึง
จําเป็นต้องมีการวางแผน กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผลด้านโฆษณา และคาดการณ์ผลประกอบการท่ีแตกต่างกัน วิถีการ
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ดํารงชีวิต (Lifestyle) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การมีจํานวนช่องสถานีโทรทัศน์ท่ีเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นการจะแก้ปัญหา

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้ต้องมองให้เห็นถึงแก่นของปัญหา เช่น โฆษณาทีวีน้อยลง คนดูกระจัดกระจาย คุณภาพรายการไม่

เหมือนเดิม เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว การเกิดข้ึนของส่ือใหม่ (New Media) เข้ามาแทนท่ีและแย่งพ้ืนท่ีสื่อ

เก่า (Traditional Media) ส่งผลให้สื่อต่าง ๆ ต้องปรับตัว โดยเฉพาะธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลต้องเผชิญวิกฤตความนิยมลดลง 
เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ชมทางโทรทัศน์หรือออฟไลน์ (Offline) เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเพิ่มช่องทาง

ออนไลน์ (Online) เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดรับสื่อในยุคดิจิทัลได้มากข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ทีวี หรือยูทูบ เพ่ือขยาย

กลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ จึงเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้

สะดวกข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือการขยายช่องทางในการรับชมท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์เพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 
(Brand Awareness) และความผูกพัน (Engagement) เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย กลยุทธ์ท่ีต่อยอด

ออกไปเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอด คือการทํากิจกรรมทางการตลาด (On Ground) รูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมความนิยมของรายการ เป็นการเพ่ิมช่องทางหารายได้ผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ิมการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึนตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดแบบ Offline to Online to On 
Ground จึงเป็นคําตอบของธุรกิจโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลให้สามารถอยู่รอดได้อย่างครบวงจร  
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บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอการสื่อสารด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน พบว่า การ

สื่อสารด้านบุคลิกภาพภายในนักศึกษากําหนดภาพลักษณ์ของตนให้เป็นไปตามสถานท่ี เช่น กลางวันเป็นเวลาของการศึกษา 
บุคลิกภายนอกจะเรียบร้อย ส่วนกลางคืนนักศึกษาจะต้องสร้างตัวตนใหม่ด้วยการแต่งกายย่ัวยวนให้สะดุดตา การจัดวางกิริยา 
ท่าทาง การดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการสร้างบุคลิกภาพภายนอก เม่ือถูกลูกค้า
ลวนลามไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดภายในจะต่อต้านหรือไม่ยินยอมก็ตาม นักศึกษาก็แสดงบุคลิกภาพว่าพร้อมต้อนรับและเอาใจ
ลูกคา้เพ่ือเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการในครั้งต่อไป 

 
คําสําคัญ: การสื่อสาร  บุคลิกภาพ  ทํางานกลางคืน 
 

Abstract 
 
 This academic article The purpose is to present the personality communication of students at 
night work. It is found that the communication in personality within the student determines his or her 
image to be in accordance with the location, such as the day, the time of study The external personality 
is neat. At night, students must create a new identity with eye-catching costumes. Arranging gestures, caring 
for customers as a tool to interact with customers by creating an external personality. When being harassed 
by a client, regardless of whether the inner thoughts are against or do not agree Students show personality 
that is ready to welcome and appease customers to invite customers to come to use the service next time. 
 
Keywords: communication, personality, night work 
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1. บทนํา  
 

 การเปิดตัวของสถานบริการบันเทิงจํานวนมากมักอยู่ในทําเลท่ีตั้งบนถนนสายหลักและจุดท่ีประชาชนกระจุกตัว

อาศัยอยู่รอบตัวเมือง กลุ่มนักเท่ียวทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพเร่ิมออกเสาะหาความสําราญในยามค่ําคืนตามสถานบริการ

บันเทิงต่าง ๆ ตามใจชอบ โดยเฉพาะคืนวันศุกร์-เสาร์ และตอนสิ้นเดือน ส่วนมากจะเป็นร้านที่เปิดรองรับกลุ่มวัยรุ่นนักเรียน

และนักศึกษา ส่วนร้านสําหรับบุคคลทํางานอาจแยกอยู่ในส่วนของผับ คาราโอเกะ ร้านอาหารท่ีมีนักร้องนุ่งน้อยห่มน้อย มี
พนักงานนั่งด่ืมเป็นเพ่ือนคอยให้บริการ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีกลุ่มวัยรุ่นนักเรียน นักศึกษาท้ังชายและหญิง และเด็กหนุ่มสาว

จากหมู่บ้านชนบทจะเข้าสู่การทํางานกลางคืนได้ง่ายและมีเป็นจํานวนมาก เพราะนอกจากจะได้เท่ียวฟรีอีกท้ังมีรายได้จากการ

ทํางาน หรือจากการขายบริการทางเพศ อันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างการชอบเที่ยวกลางคืน และความต้องการมี
อํานาจในการใช้จ่าย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว การทํางานกลางคืนท้ังแบบขายบริการ (แบบแอบแฝง) หรือไม่ขายบริการจะมี

รายได้ต่อเดือนสูงกว่าอาชีพลูกจ้างอ่ืน ๆ หลายเท่าตัว   
 การขายบริการทางเพศในสังคมไทยเป็นปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองต่าง ๆ มากมาย การ “บริโภคนิยม” ทําให้มีการเกิดข้ึนของเซ็กซ์ในรูปแบบใหม่ คือ “เซ็กซ์เพ่ือการ

บริโภค” และ “ร่างกายผู้หญิงถูกทําให้เป็นสินค้า” เซ็กซ์จึงถูกนํามาใช้ปลูกฝังให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าและความจําเป็นท่ีไม่มี

ตัวตนของสินค้า และครอบงํามนุษย์ให้บริโภคสินค้าให้ได้มากท่ีสุดเร็วท่ีสุด (วัฒนา วิเศษฤทธ์ิ, 2552: 52) ปัญหาการขาย

บริการทางเพศเป็นปัญหาท่ีดํารงอยู่ในสังคมไทยมานาน เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวพบเห็นได้ท่ัวไปในสังคมไทย ท้ังนี้จากการศึกษา

พบว่า ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน มีเยาวชนจํานวนไม่น้อยท่ีเกี่ยวข้องกับการขายบริการทาง

เพศ รวมถึงการเกิดข้ึนของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บังอร คงโต, 2552: 12) 
 การขายบริการทางเพศของนักศึกษาเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ในระดับสูง มีโอกาสและทางเลือกในการทํางานท่ี

หลากหลาย และมักไม่มีความขัดสนทางฐานะครอบครัวด้วย และไม่จํากัดอยู่เพียงแค่เร่ืองแฟชั่น หากแต่สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงออกทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต และแทบ

ทุกธุรกิจต่างมีอิทธิพลอย่างมากท่ีส่อแนวทางในการนําเสนอด้านกามารมณ์ออกมาสู่สังคม ซ่ึงก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบของ

วัยรุ่นไทย และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (กรณิกา โกวิลัยลักษณ์, 2558: 1) บุคลิกภาพของมนุษย์มีเอกลักษณ์ในการปรับตัว

กับสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริงแต่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงอยู่ในส่วนของระบบประสาทจึงมองไม่เห็น ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 84) กล่าวว่า บุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยา ท่าทาง การ
วางตัว ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ ความสามารถ สติปัญญา รสนิยม เป็นต้น 
 พฤติกรรมของบุคคลท่ีก่อให้เกิดบุคลิกภาพนั้นมีทฤษฎีบุคลิกภาพหลายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎีบุคลิกภาพของ

คาร์ล จี จุง (Carl G. Jung: 1939) กล่าวว่า บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นเสมือนผลผลิตของอดีต กล่าวคือ มนุษย์ได้ถูกปรุง

แต่งและถูกวางรูปแบบให้เป็นตัวตนในปัจจุบัน ซ่ึงติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดและเป็นเร่ืองของความไร้สํานึกท่ีไม่สามารถจดจําได้ 
และมีขอบเขตอย่างกว้างขวาง (Universal) พฤติกรรมของมนุษย์นั้นทฤษฎีนี้เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลรวมของ

อนาคตกาลกับอดีตกาล (Teleology and Causality) พฤติกรรมของมนุษย์ยังเกิดจากปัจจัยอ่ืนอีก เช่น ความมุ่งหมาย และ
ความปรารถนาในอนาคตกาลของบุคคลอีกด้วย โดยอดีตกาลเป็นความจริงท่ีแสดงออก ในขณะท่ีอนาคตกาลเป็นเสมือน

ศักยภาพท่ีจะชี้นําบุคคลให้เกิดพฤติกรรม  
 สอดคล้องกับ Luthans (1992, p. 84) กล่าวว่า การที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ มีความเข้าใจและมองเห็น

ตนเองเป็นคุณลักษณะท้ังภายในและภายนอกเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ ยอมรับท่ีมีผลในเชิง

พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของตัวผู้รับสาร การสื่อสารด้านบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง และการพูด 
และบุคลิกภายนอกลักษณะทางกาย ได้แก่ รูปร่าง ทรวดทรง ความสูง น้ําหนัก ความปกติของอวัยวะ สีผม ผิวพรรณ หน้าตา 
ท่วงที ท่าทาง พฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงประสิทธิภาพของบุคคล ทางกาย ทราบถึง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ความแข็งแรงทางจิตใจ จากการศึกษาพบว่านักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนจะดูแลรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การพูดจาให้มีเสน่ห์ 
เพ่ือให้เกิดความประทับใจและเป็นท่ีนิยมชมชอบแก่ผู้พบเห็น จึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดข้ึนแก่ตนเองใน

การขายบริการทางเพศ การเข้าหาลูกค้าของผู้ขายบริการ การพูดมีผลอยากได้เงินเราต้องอ้อน ถามชี้นําเพ่ือประเมิน

สถานการณ์ต่อว่าต้องการซ้ือบริการทางเพศ ความร่าเริงมีผลต่อการดึงดูดให้คนมาซ้ือบริการ สื่อสารและรับรู้การขายบริการ

ทางเพศจากสื่อออนไลน์ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนทําให้เสียการเรียน เข้าใจการขายบริการทางเพศเป็นอาชีพท่ีสบาย 
ตระหนักรู้ว่าเป็นเร่ืองน่าอายมากถ้าเพ่ือนรู้ว่าขายบริการทางเพศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือนําเสนอการสื่อสารด้านบุคลิกภาพของน ักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน 
 
3. การส่ือสารด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน 
 

 กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยท่ีกําลังก้าวผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ยังขาดความยับย้ังชั่งใจ และเป็นวัยท่ีมีปัญหาทางเพศมาก

ท่ีสุด มีการแสดงออกทางเพศท่ีเปิดเผยการแต่งตัวย่ัวยุอารมณ์ทางเพศความคิดว่าการมีคู่ควงหลายคนหรือการมีประสบการณ์

ทางเพศแสดงถึงความทันสมัยตามแฟชั่น เป็นต้น รว่มกับปัจจุบันมีสื่อท่ีย่ัวยุทางเพศไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต รวมท้ังวัยรุ่นขาดข้อมูลและขาดความรู้ทางด้านเพศศึกษาท่ีถูกต้อง หรือการได้รับความรู้ใน

การแก้ปัญหาทางเพศไม่ถูกต้อง (อุดมพร ย่ิงไพบูลย์สุข และคณะ, 2554: 2) บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ

มนุษย์ในสังคม บุคลิกภาพจึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพดีย่อมได้เปรียบ

คนอ่ืน ๆ เสมอ เพราะจะทําให้เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธาจากผู้พบเห็น บุคลิกภาพช่วยให้บุคคลสามารถ

ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน ๆ และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน สอดคล้องกับ Bernard (2009, p. 110) กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็น

ผลรวมท้ังหมดของท่าทาง รูปร่าง ลักษณะทางกาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกแนวโน้มการกระทําขอบเขตของความสามารถ 
 นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนหารายได้พิเศษเพียงเพราะสาเหตุจากความยากจน หรือต้องการเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

และเท่ียวเตร่ แต่มีเงื่อนไขภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนให้นักศึกษาตัดสินใจขายบริการทางเพศ ซ่ึงนักศึกษาได้คบหา

สมาคมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทํางานกลางคืน และเคยขายบริการทางเพศมาก่อนเป็นผู้ชักชวนนักศึกษาเข้าสู่งานบริการใน

สถานบริการบันเทิง หลังจากท่ีนักศึกษาได้ทํางานผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเปลี่ยนเข้าสู่งานขายบริการทางเพศใน

ภายหลังโดยได้รับแรงผลักดันจากประสบการณ์ทางเพศท่ีล้มเหลวกับคนรัก การได้ใกล้ชิดผู้หญิงท่ีขายบริการ การได้รับ
ถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมการทํางานกลางคืน ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงได้รับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากเพ่ือน

ร่วมงาน ได้เข้าอยู่ภายในวัฒนธรรมย่อยของผู้หญิงขายบริการทางเพศ เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการทํางานกลางคืน การ
ป้องกันตนเอง และการเอาอกเอาใจลูกค้าอย่างไรถึงจะได้รับเงินพิเศษจํานวนมาก เม่ืออยู่ภายใต้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการถูก

ลูกค้าเล้าโลม เคยชินต่อภาพเพื่อนร่วมงาน ถูกลูกค้าล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ เห็นเพ่ือนร่วมงานขายบริการทางเพศ

จนเป็นเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับตน ได้รับการเสริมแรงจูงใจจากเจ้าของสถานบริการบันเทิง ลูกค้า และเพ่ือนร่วมงาน  
 การขายบริการทางเพศไม่ใช่เร่ืองใหม่ถือเป็นประเด็นสาธารณะท่ีมีการโต้เถียงกันมาอย่างยาวนาน การขายบริการ

ทางเพศเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน และมีวิวฒันาการในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีการส่ือสารและสื่อสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการ

ติดต่อซ้ือขาย การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการขายบริการทางเพศผ่านทางห้องสนทนาดังกล่าว ทําให้ค่านิยม

ของผู้ท่ีชอบเท่ียวเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะมีความเชื่อท่ีว่า ไม่เสี่ยงปลอดภัย ได้รู้จักก่อน แถมยังมีดีกรีเป็นนักเรียน นักศึกษา
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จากสถาบันการศึกษาชื่อดังพ่วงท้ายเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพ ในขณะท่ีผู้ค้าและเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเลือกลูกค้า

และสนนราคาได้ตามความพอใจ (สมเดช รุ่งศรีสวัสด์ิ, 2557) 
การขายบริการทางเพศของนักศึกษาเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ในระดับสูง มีโอกาสและทางเลือกในการทํางานท่ี

หลากหลาย และมักไม่มีความขัดสนทางฐานะครอบครัวด้วย และไม่จํากัดอยู่เพียงแค่เร่ืองแฟชั่น หากแต่สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงออกทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต และแทบ

ทุกธุรกิจต่างมีอิทธิพลอย่างมากท่ีส่อแนวทางในการนําเสนอด้านกามารมณ์ออกมาสู่สังคม ซ่ึงก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบของ

วัยรุ่นไทย และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (กรณิกา โกวิลัยลักษณ์, 2558 : 1) 
 งานวิจัยหลายชิ้นงาน พบตรงกันว่า ปัจจัยหลักท่ีทําให้ผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ 
เพราะความล้มเหลวในครอบครัวความยากจน ณัฐพล บรรพกาญจน์ (2552) ศึกษาเร่ืองกระบวนการเข้าสู่การขายบริการทาง

เพศของผู้ชายกับผู้ชาย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเข้าสู่การขายบริการทางเพศของผู้ชายกับผู้ชายสาเหตุมาจากการ

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ การสมัครเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ การเตรียมตัวเพ่ือขายบริการทางเพศ 
การหาลูกค้า การให้บริการทางเพศ  การรับค่าตอบแทน การย้ายสถานท่ีทํางาน การเปิดเผยตนเองต่อสังคม การรับรู้

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของตนเอง และการวางแผนอนาคต เช่นเดียวกับงานวิจัยของอุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) พบว่าปัจจัยท่ี

ทําให้วัยรุ่นหญิงเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ คือ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก และงานวิจัยของอังสณา เนียมวณิชกุล 
(2554) อธิบายว่า ครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่การขายบริการทางเพศของนิสิต นักศึกษา และสื่อมีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าสู่การขายบริการของนิสิต นักศึกษา และงานวิจัยของอารมณ์ สุวรรณประดิษฐ์ (2553) พบว่า การเข้าสู่อาชีพขายบริการ

ทางเพศ ไม่ใช่เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจหรือปัจเจกบุคคลอย่างเดียว การท่ีผู้หญิงจะก้าวหน้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ มีความ
สลับซับซ้อนภายในตัวบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลแน่นอน แต่ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความคาดหวังของครอบครัว บทบาทของ

ลูกสาวท่ีรับผิดชอบครอบครัวเป็นปัจจัยสําคญัมากอย่างหนึ่ง  
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทําให้บุคคลทุกคนไม่

ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ ต่างมีฐานะและบทบาทในสังคมมากข้ึน (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิทและสุนี เลิศแสวงกิจ, 2540 : 3) ปัจจัย

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของบุคคลทุกเพศทุกวัยและผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ

เยาวชน ฉะนั้นในการพัฒนากําลังคน พัฒนาสังคม ตลอดจนการปรับปรุงส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือให้ประเทศไปสู่

เป้าหมายได้นั้นจะต้องมุ่งพัฒนาท่ีเยาวชนเป็นสําคัญเพราะบุคลิกภาพในวัยเด็กย่อมมีผลต่อเนื่องไปสู่บุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ 
 บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะนิสัยในการคิด และในการแสดงออก รวมท้ังเจตคติและ

ความสนใจต่าง ๆ และกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกของบุคคลนั้น บุคลิกภาพ มีความหมายคลุมถึงสภาวะทุกอย่าง อันประกอบข้ึน

เป็นตัวบุคคล นับต้ังแต่สภาวะทางกาย อารมณ์  ทักษะ ความสนใจ ความคิดหวัง ลักษณะท่าทาง ความรู้สึก นิสัย 
ความสามารถทางปัญญา ตลอดจนความสําเร็จ รวมถึงสภาวะท่ีบุคคลเป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังท่ีจะเป็นในอนาคต 

แอลพอร์ท (Allport, 1937) มีความคิดว่า บุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วย คุณลักษณะจัดการตลอดเวลา ทําให้

มนุษย์มีเอกลักษณ์ในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริง แต่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง อยู่ในส่วนของ

ระบบประสาท จึงมองไม่เห็น เขาลงความเห็นว่ามันมีอยู่ได้โดยการสังเกตความย่ังยืนของมันในพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคล 
และสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 84) กล่าวว่า ลักษณะโดยรวมของบุคคลซ่ึงมีความเป็นเอกลักษณ์ ทําให้แต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยา ท่าทาง การวางตัว ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ 
ความสามารถ สติปัญญา รสนิยม เป็นต้น 
 สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีก่อให้เกิดบุคลิกภาพนั้น มีทฤษฎีบุคลิกภาพหลายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
หลักการในการพิจารณาแตกต่างกันในรายละเอียดท่ีเน้นหนักในด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งสามารถ

อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน และเป็นสิ่งท้าทายให้นักจิตวิทยาและนักการศึกษาให้ความ

สนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้ามาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล จี จุง (Carl G. Jung: 1939) ได้อธิบายว่า บุคลิกภาพของ
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แต่ละบุคคล เป็นเสมือนผลผลิตของอดีต กล่าวคือ มนุษย์ได้ถูกปรุงแต่งและถูกวางรูปแบบให้เป็นตัวตนในปัจจุบัน ซ่ึงติดตัวมา
ตั้งแต่กําเนิดและเป็นเร่ืองของความไร้สํานึกท่ีไม่สามารถจดจําได้ และมีขอบเขตอย่างกว้างขวาง (Universal) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า

พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลรวมของอนาคตกาลกับอดีตกาล (Teleology and Causality) พฤติกรรมของมนุษย์ยังเกิดจาก

ปัจจัยอ่ืนอีก เช่น ความมุ่งหมาย และความปรารถนาในอนาคตกาลของบุคคลอีกด้วย โดยอดีตกาลเป็นความจริงท่ีแสดงออก 
ในขณะท่ีอนาคตกาลเป็นเสมือนศักยภาพท่ีจะชี้นําบุคคลให้เกิดพฤติกรรม สอดคล้องกับ Luthans (1992, p. 84) กล่าวว่า 
บุคลิกภาพ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ  มีความเข้าใจและมองเห็นตนเองเป็นคุณลักษณะท้ังภายในและ

ภายนอก เป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะนิสัยในการคิด และในการแสดงออก รวมท้ังเจตคติและ

ความสนใจต่าง ๆ และสภาวะทางกาย อารมณ์  ทักษะ ความสนใจ ความคิดหวัง ลักษณะท่าทาง ความรู้สึก นิสัย 
ความสามารถทางปัญญา รวมถึงสภาวะท่ีบุคคลเป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังท่ีจะเป็นในอนาคตนักศึกษาที่หารายได้

พิเศษทํางานอาชีพกลางคืนมีการสื่อสารด้านบุคลิกภาพภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจขายบริการทางเพศของนักศึกษา ส่วน
ใหญ่จะใส่ใจลูกค้า มีกรอบให้ตัวเอง คือต้องไม่สร้างผลกระทบท่ีไม่ดีต่อตัวนักศึกษาเองและร้าน บอกตัวเองว่ามีแค่ไหนก็ใช้แค่

นั้น ไม่ดื้อร้ันจนร่างกายไม่ไหว ปลุกใจตัวเอง หาคําพูดดี ๆ บริการดี ๆ เป็นกันเอง ย้ิมกับลูกค้าทุกโต๊ะ ความสนใจมีผลต่อการ

อยากทํางาน สื่อสารกับตนเองให้เกิดความชอบในอาชีพการขายบริการทางเพศว่าทําเพ่ือหาเงิน ไตร่ตรองและรอบคอบต่อการ

ตัดสินใจขายบริการทางเพศว่าออกไปกับลูกค้าตรงกับเวลาเรียนหรือไม่ จากรูปร่างหน้าตา การพูดจาเทคแคร์ ตรงต่อเวลา 
บอกกับตัวเองว่า คนนี้คือลูกค้า ขยันในการหาลูกค้าใหม่ท่ีจะมาเป็นลูกค้าประจําของเรา โดยการเข้าฟิตเนส ทานน้อยและ

เลือกทานแต่ของท่ีมีประโยชน์ ไม่ได้สนใจ แต่ต้องยืนทําเพราะเงินดี บอกกับตนเองว่า เพ่ืออนาคตของตัวเองและเพ่ือแบ่งเบา

ทางบ้าน ไตร่ตรองและรอบคอบ เตรียมใจว่าต้องเจอลูกค้าหลายอารมณ์ คิดว่าเป็นแฟนทุกคน  
 บุคลิกภาพของนักศึกษาที่ทํางานกลางคืนและมีการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงจะมีกระบวนการเรียนรู้ทาง

สังคม ได้พิจารณาข้ันตอนของการเรียนรู้โดยมีต้นแบบหรือการเลียนแบบออกเป็น 4 ระยะ คือ 
1. ระยะของการเรียนรู้โดยการสร้างความสนใจ (attention process) โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 2 

ประการ คือ สิ่งเร้าท่ีเป็นตัวแบบ (modeling stimuli) บุคลิกภาพของผู้รับสาร (characters of modeling) สิ่งเร้าท่ีทําหน้าท่ี

เป็นตัวต้นแบบอาจแยกประเภทออกได้หลายระดับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแรงจูงใจ และความสนใจท่ีบุคคลนั้นมีต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามากน้อยเพียงใด โดยความเกี่ยวพันกันระหว่างสิ่งเร้านั้นและสภาพแวดล้อม ก็ย่อมข้ึนอยู่กับลักษณะของ

กิจกรรมท่ีแสดงเป็นตัวแบบนั้น กล่าวจะเป็นท่ีดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสารท่ีมีความเรียบง่ายเกินไป ย่ิงถ้าเป็นแบบอย่างท่ี

ยอมรับกันท่ัวไป ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะทําให้ผู้รับสารเกิดพฤติกรรมตามตัวแบบมากข้ึน 
2. ระยะของการจดจํา (retention process) นับเป็นกระบวนการสําคัญในการท่ีผู้รับสารเลือกสังเกตจดจําจากตัว

แบบ โดยเฉพาะเมื่อตัวแบบนั้นให้แรงจูงใจอย่างสูงแก่ผู้รับสารการเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับตัวแบบเข้าสู่ความทรงจํานี้ เป็นไป

ได้โดยอาศัยระบบการสร้างตัวแทนทางสัญลักษณ์ หรือการจดจําลําดับภาพของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ซ่ึงจะ
ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถระลึกถึงหรือเรียกข้อมูลท่ีเก็บไว้ใช้ได้ทันที เม่ือประสบกับเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะบางอย่างท่ีใกล้เคียง

หรือคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีได้เห็นมาก่อน เช่น การใช้โปสเตอร์หรือการแจกแผ่นพับ ซ่ึงเป็นสื่อประเภทมิติเดียว เพ่ือใช้เป็นสื่อนําตัว

แรกในการก่อให้เกิดการรับรู้เบื้องแรกที่จะช่วยส่งผลต่อการรับรู้ จดจําการรับสารในเร่ืองเดียวกันนี้ในข้ันตอนอ่ืน ๆ ต่อไป เม่ือ
ผู้รับสารได้ผ่านระยะของการเปิดรับและการแปรรูปสารนั้นให้เป็นตัวแทนทางสัญลักษณ์ท่ีเก็บบันทึกไว้ในความทรงจําแล้ว ก็
เกิดความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

3. ระยะของการจูงใจ (motivation process) บุคคลจะไม่กระทําทุกสิ่งทุกอย่างท่ีได้เห็นออกไปท้ังหมด พฤติกรรม

ท่ีดูเหมือนจะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะรับเอามาทําตามมากกว่าพฤติกรรมท่ีเห็นว่าจะนําไปสู่
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4. ระยะของการสร้างพฤติกรรม (motor reproduction process) คือ การแปลงตัวแทนทางสัญลักษณ์ในบทความ

นั้นออกมาเป็นการกระทําท่ีเห็นว่าเหมาะสม ตัวแทนทางสัญลักษณ์อาจหมายถึงคําพูด ภาพต่าง ๆ เม่ือถูกเปลี่ยนเป็นการ

กระทําจะง่ายขึ้นต่อการเลียนแบบ 
การสื่อสารด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาที่ทํางานกลางคืนจะสร้างความเชื่อม่ันด้วยการแต่งตัว เสื้อผ้า เชื่อม่ันในหน้าตา การ

พูด บุคลิก ความคิด บอกกับตัวเองว่าทําให้เต็มท่ี เชื่อว่าคนอ่ืนทําได้ เราก็ทําได้ แต่งหน้า ทําผมให้ดูดี บอกตัวเองว่าทํางานหา

เงินต้องได้เงินเยอะ ๆ การบริการท่ีดี มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ ตรงเวลา ซ่ือสัตย์ ไม่เอาเงินท่ีเป็นทิปรวม ไม่มาทํางานสาย 
และรับผิดชอบในการทํางานให้ออกมาดีท่ีสุด ถ้าเป็นลูกค้าประจําก็จะตัดสินใจขายบริการโดยไม่ต้องไตร่ตรอง แต่ถ้าไม่สบาย

ใจ ไม่เชื่อม่ันว่าจะมีความปลอดภัยก็จะไม่ไปกับลูกค้า  
การตัดสินใจขายบริการทางเพศของนักศึกษาจากกิริยาท่าทาง ลีลาการตอบสนอง การแตะเนื้อต้องตัวลูกค้าไม่ถือตัว 

ส่งสายตาและพูดจาเชิญชวนเร่ืองเพศสัมพันธ์ แสดงท่าทางเหมือนลูกค้าเป็นคนรักเชิญชวนเสนอตัวให้ลูกค้าซ้ือบริการทางเพศ 
ถึงแม้ไม่สวยแต่พูดสนุกสนาน ลูกค้าจะเข้าถึงได้ง่าย ทําให้ลูกค้ามีความสุขร่าเริงมีผลต่อการดึงดูดให้คนมาซ้ือบริการ ลูกค้าก็
พร้อมท่ีจะซ้ือบริการทางเพศ นักศึกษาที่ทํางานกลางคืนมีบุคลิกภาพภายนอกท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจขายบริการทางเพศของ

นักศึกษาจากรูปร่างหน้าตาดี ผู้หญิงขาว หุ่นดี สูง หน้าอกใหญ่ เพราะรูปลักษณ์ภายนอกมีผลให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือบริการทาง

เพศเร็วข้ึน  
 นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนตัดสินใจขายบริการทางเพศ พบว่า นักศึกษาจะสร้างความเชื่อม่ันตนเองด้วยการแต่งตัว

ให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม โดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย เช่น ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก 
กางเกงขาสั้น กางเกงเอวต่ํา เป็นต้น นักศึกษามีการสื่อสารกับตนเองว่าทํางานหาเงินต้องได้เงินเยอะ ๆ และรับผิดชอบในการ

ทํางานให้ออกมาดีท่ีสุด ตอบสนองตามท่ีลูกค้าต้องการได้  มีความรับผิดชอบ ถึงเวลาเรียนก็เรียน ถึงเวลาทํางานก็ทํางาน  
คอยเตือนสติตัวเอง บอกกับตัวเองว่า คนนี้คือลูกค้าจะไม่โมโหหรืออารมณ์เสียใส่ลูกค้า ถ้าเป็นลูกค้าประจําก็จะตัดสินใจขาย

บริการโดยไม่ต้องไตร่ตรอง แต่นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนบางราย (ปัทมา สารสุข, 2561: 128) รับรู้ว่าการขายบริการทางเพศ

เป็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา หากรู้ถึงชื่อสถาบัน หรือมีคลิปหลุดอาจเสียหายได้ 
แยกแยะอารมณ์บอกกับลูกค้าตรง ๆ ว่า ไม่อยากไป ไม่ฝืนใจตัวเอง ถ้าไม่ชอบก็จะขอแยกย้ายกลับ ด้านพฤติกรรมเหมาะสม 
เข้าใจความต้องการของคนอ่ืนด้วยการกระทําและการตอบสนอง การแต่งตัวให้ตัวเองสวยงาม มีสไตล์ท่ีจะทําให้ดูดี นักศึกษามี

กรอบให้ตัวเอง เช่น ถ้าทําต้องไม่กระทบต่อท่ีบ้านและท่ีเรียน ถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัย ทําให้พ่อแม่มี

ความเป็นอยู่ท่ีสบาย กลัวไม่ได้ทําให้ท่ีบ้านสบาย และทําทุกอย่างด้วยความไม่ประมาท นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนจะต้อง

พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิดบุคลิกภาพภายใน (internal personality) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล  
 การส่ือสารด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการขายบริการทางเพศของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน พบว่า นักศึกษาท่ีทํางาน

กลางคืนจะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิด ดังนั้นนักศึกษาจะมีหุ่นดี พูดจาคล่องแคล่ว ไพเราะ มนุษย์

สัมพันธ์ดี แสดงท่าทางเหมือนลูกค้าเป็นคนรักเชิญชวนเสนอตัวให้ลูกค้าซ้ือบริการทางเพศ ถึงแม้ไม่สวยแต่พูดสนุกสนาน 
ลูกค้าจะเข้าถึงได้ง่าย ทําให้ลูกค้ามีความสุข เพราะรูปลักษณ์ภายนอกมีผลให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือบริการทางเพศเร็วข้ึน 
สอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล จี จุง (Carl G. Jung: 1939) กล่าวว่า บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นเสมือนผลผลิต

ของอดีต กล่าวคือ ประสบการณ์ไร้สํานึก (Personal Unconscious) เป็นส่วนท่ีติดอยู่กับ Ego ท่ีประกอบด้วยประสบการณ์

ซ่ึงคร้ังหนึ่งยังอยู่ในจิตสํานึก (Conscious) แต่บุคคลพยายามเก็บกดไว้ (Repressed ) การสะกดไว้จนลืม (Forgotten) หรือ

การเพิกเฉยไม่รับรู้ (Ignored) เม่ือมีสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมมากระตุ้น และเร่ืองปม (Complex) หมายถึง การรวบรวมความคิดให้

เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นกลุ่มของการจัดระบบทางความคิด การรับรู้ ความจํา การคิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระดับจิตไร้สํานึกเป็น

ศูนย์กลาง แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจิตสํานึกได้ในเวลาและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การสื่อสารด้านบุคลิกภาพภายนอกของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน รูปร่างหน้าตาดี พูดจาดี เซ็กซ่ี ส่วนผู้ชาย มีกล้าม 
ขาว รอยช้ํา ซิกแพ็ก  หน้าตาแบดบอย ผู้ชายหน้าตาข้ีโกง  ตามรสนิยมลูกค้า เสื้อขาว มีกล้าม ผู้ชายหน้าตาดี  กิริยาท่าทาง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ลีลาการตอบสนอง การกอด หอม จูบปาก ทําเหมือนเป็นแฟน กิริยา การแตะเนื้อต้องตัวลูกค้า ระริกระร้ี ให้ท่า ชายตามอง 
ถ้าอยากจะขายบริการทางเพศพูดว่า “ไปกินข้าวไหม” “พรุ่งนี้ทํางานไหม” “การพูดถึงเรื่องใต้สะดือ การลงมือลงไม้ พูดถึง

การกระทําเรื่องเซ็กซ์ เช่น “พี่จะลองไหมล่ะ” “เจอกันหน่อยไหม” “อยากกินน้ํา” ถ้านักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนชอบลูกค้าผู้

ซ้ือบริการก็พร้อมท่ีจะขายบริการ ดูนิสัยของผู้ซ้ือบริการ ความถูกใจถ้าพอใจก็ยอมขายบริการ รับรู้สิ่งท่ีดีของตนเองด้านมี

เสน่ห์ สนุกสนาน รับรู้ว่าการขายบริการทางเพศเป็นความคิดท่ีถูกต้อง แต่นักศึกษาที่ทํางานกลางคืนบางรายรับรู้ว่าการขาย

บริการทางเพศเป็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา หากรู้ถึงชื่อสถาบัน หรือมีคลิปหลุดอาจ

เสียหายได้ แยกแยะอารมณ์บอกกบัลูกค้าตรง ๆ ว่า ไม่อยากไป ไม่ฝืนใจตัวเอง ถ้าไม่ชอบก็จะขอแยกย้ายกลับ ด้านพฤติกรรม

เหมาะสม เข้าใจความต้องการของคนอ่ืนด้วยการกระทําและการตอบสนอง การแต่งตัวให้ตัวเองสวยงาม มีสไตล์ท่ีจะทําให้ดูดี  
นักศึกษามีกรอบให้ตัวเอง เช่น ถ้าทําต้องไม่กระทบต่อท่ีบ้านและที่เรียน ถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัย  ทํา

ให้พ่อ แม่มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย กลัวไม่ได้ทําให้ท่ีบ้านสบาย และทําทุกอย่างด้วยความไม่ประมาท นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน

จะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิดบุคลิกภาพภายใน (internal personality) เป็นลักษณะเฉพาะของ

บุคคล ดังนั้นนักศึกษาจะมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ัน สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือไปสู่ความสําเร็จท่ีมุ่งหวังในขอบเขตที่สามารถ

ควบคุมตนเองให้ลูกค้าซ้ือบริการทางเพศ และยอมรับความจริงว่าอาจเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทุกเวลา ให้ตั้งสติไว้อยู่เสมอ 
และเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
 แนวทางแก้ปัญหาการขายบริการทางเพศของนักศึกษาที่ทํางานกลางคืน สรุปได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ นักศึกษา

จะต้องมีจิตสํานึกท่ีดี สนใจใฝ่เรียนรู้และน้อมนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตจะต้องไม่ประมาท พร้อมท่ีจะ

รับฟังเหตุผล ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาโดยบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอก ได้แก่ ครอบครัว ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใหญ่ในสังคมจะต้องทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ให้คําปรึกษาแนะนําในสิ่งท่ีถูกต้อง ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ สถานศึกษาจะต้องปรับปรุงหลักสูตรโดย

บรรจุเนื้อหาวิชาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น สุดท้ายรัฐจะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง โดยกําหนดเป็นนโยบายหลักของชาติและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้
มากขึ้น สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ปัญหาขายบริการทางเพศของนักศึกษาเป็นค่านิยม ไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติ นักศึกษาขายบริการทางเพศมีให้

เห็นมากข้ึน โดยเฉพาะผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีหลายปัจจัย เช่น ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัวไม่ดี เงินไม่พอใช้ ความฟุ้ง

เฟ้ือ เพ่ือนชักชวน ประชดชีวิตรัก เกิดความจําเป็น/รักสนุก อยากลอง 
 2. ควรมีบทลงโทษนักศึกษาขายบริการทางเพศ ก่อนมีบทลงโทษต้องทบทวนจะลงโทษในกรณีใด สถานศึกษาต้องมี

นโยบายท่ีชัดเจน มีการกําหนดกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ควรให้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องในเรื่องคุณค่า ค่านิยม และสุขภาพ  
 3. มาตรการควบคุมทางสังคม จัดระเบียบทางสังคมของรัฐบาลในการเปิดปิดสถานบันเทิง เพราะร้านค้าท่ีเปิด

บริการอาจมีกลยุทธต่าง ๆ ในการขายสุราท่ีเกินเวลาและมีนักเท่ียวสามารถอยู่ต่อได้ ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมากต่อการขาย
บริการทางเพศของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน ควรมีการควบคุม ตามกฎหมายอย่างจริงจัง ต้องมีการกําหนดแผนงาน 
มาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องผู้ดูแลกฎหมายต้องเข้มงวดในการ

บังคับใช้กฎหมาย 
 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายบริการทางเพศท่ีเกิดจากการทํางานกลางคืน ถ้านักศึกษามีความจําเป็นต้อง

ทํางานกลางคืน ต้องกําหนดลักษณะงานให้ชัดเจน มีระบบลงทะเบียนชัดเจน เพ่ือตรวจสอบติดตาม ทางสถาบันการศึกษา 
ควรมีระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยตรง เช่น มีกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาท่ียากจนหรือประสบปัญหาเร่ืองค่าเทอม 
ปรับแก้กฎหมายให้มีการค้าประเวณีถูกต้องตามกฎหมาย ลงทะเบียนให้ถูกต้อง กําหนดโซนพ้ืนท่ี มีระเบียบกติกาข้อกําหนด 
ส่งเสริมการจัดต้ังชมรม/กิจกรรมนักศึกษา โดยให้เพ่ือนเป็นท่ีปรึกษาช่วยเหลือแนะนํา   

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

998 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1026 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

4. บทสรุป 
 

 นักศึกษาท่ีทํางานกลางคืนจะมีการสื่อสารด้านบุคลิกภาพด้วยการแต่งตัวให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม 
โดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย เช่น ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กางเกงขาสั้น กางเกงเอวต่ํา เป็นต้น 
นักศึกษามีการสื่อสารกับตนเองว่าทํางานหาเงินต้องได้เงินเยอะ ๆ และรับผิดชอบในการทํางานให้ออกมาดีท่ีสุด นักศึกษาจะ

กําหนดภาพลักษณ์ของตนให้เป็นไปตามสถานท่ี เช่นกลางวันเป็นเวลาของการศึกษาบุคลิกภายนอกจะเรียบร้อย ส่วนกลางคืน 
บุคลิกภาพภายนอกจะย่ัวยวนให้สะดุดตาพร้อมต้อนรับและเอาใจลูกค้า ไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดภายในจะต่อต้านหรือไม่ยินยอม

ก็ตาม และนักศึกษาที่ทํางานกลางคืนปฏิเสธการขายบริการทางเพศ เพราะมีแฟนแล้วและจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียว

และไม่อยากนอกใจแฟน แต่ชอบท่ีจะทํางานกลางคืนเพราะเป็นงานสบาย ได้ทิปดี แต่นักศึกษาจะไม่บอกใครว่าทํางาน

กลางคืนเพราะกลัวคนดูถูกและกลัวครอบครัวทางบ้านจะอับอายและถูกประณามและเสียใจว่าทําตัวไม่ดี 
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การสะท้อนความโดดเดน่จากอัตลักษณ์ชุมชนเพือ่การท่องเท่ียวของชุมชน 
ในพื้นท่ีเมืองโบราณอู่ทอง 

Reflecting the Outstandingness of the Community Identity for Tourism  
of the Community in the Ancient City Of U Thong 

 

อรรถ อารีรอบ 
 

สาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
art_areerob@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความนี้ เพ่ือนําเสนอการสร้างองค์ความรู้การค้นหาอัตลักษณ์สําหรับชุมชน และการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชน 3 มิติ 

โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ิมจาก การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชน การสืบค้นอัตลักษณ์
ชุมชน 3 มิติ และการสร้างสโลแกนเพ่ือการท่องเท่ียวจากอัตลักษณ์ชุมชน ทําให้เกิดอัตลักษณ์ท่ีสืบค้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ “นักสืบทอดอารยะ” สโลแกนเพ่ือการท่องเท่ียวบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ได้แก่ “ตามรอยนกัสืบ
ทอดอารยะ” ผ่านการนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางท่ี 1 สืบชาติพันธ์ุอู่ทอง เส้นทางท่ี 2 สืบศิลป์มรดก 
เส้นทางท่ี 3 สืบวิถีคนอู่ทอง นอกจากน้ียังได้ผลลัพธ์ในระดับการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากสภาพสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสามารถสืบค้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเพ่ือเป้าหมายในการสื่อสารตัวตนท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมสําหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการทบทวนข้อมูล ระหว่าง
สมาชิกในชุมชน และชุมชนยอมรับในอัตลักษณ์และมีข้อเสนอร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของ
ชุมชนได้   

 
คําสําคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน   อัตลักษณ์ชุมชน 3 มิติ  สโลแกนเพื่อการท่องเท่ียว 
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Abstract 
 

This article is to present the creation of knowledge, search for identity for the community. And 
searching for 3-dimensional community identity by using the method of organizing workshop activities 
starting from exchanging information on community identity searches Searching for identity, 3-dimensional 
community identity, and the creation of a slogan for tourism from community identity, resulting in identities 
that are searched by the participant's participation process, namely "civilized successors", a slogan for 
tourism on an autonomous basis Community characteristics include "Follow civilized successors" through 
the presentation of 3 travel routes, namely Route 1, Detective Ethnic Uthong Line The 2nd way, inheriting 
the heritage, Route 3 tracing the U Thong people In addition, results in the level of change are Participants 
received additional knowledge and understanding of the meaning of identity caused by social conditions 
at a particular time. And able to search for the identity of the community for the purpose of identity 
communication that reflects the culture for promoting tourism Data review Between community members 
And the community accepts identity and has a joint proposal to develop an identity that is consistent 
with the identity of the community 

 
Keywords: community identity, 3D community identity, slogan for tourism 
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1. บทนํา  
 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเท่ียวหนึ่งท่ีเป็นกลไกสนับสนุนชุมชนในกระบวนการพัฒนาแบบมี

ส่วนร่วม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ร่วมรับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียว ท้ังทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่วมกับการกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชนแบบย่ังยืน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการนําไปสู่การจัดการทรัพยากรท้ังมวลด้วยวิธีทางท่ีตอบสนองความต้องการด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพในขณะเดียวกัน ก็คงไว้ซ่ึงบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการนิเวศวิทยาท่ีจําเป็น ความ
หลากหลายทางด้านชีวภาพและระบบต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อชีวิต สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการท่องเท่ียวโดยชุมชนคือการสร้าง

เครือข่ายพัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถิ่นเพ่ือให้การพัฒนายกระดับคุณภาพในการดําเนินงานในสถานท่ีท่องเที่ยวในชุมชนให้มี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึนท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามีการบํารุงรักษาเพื่อจะ

ได้มีทรัพยากรคงอยู่กับชุมชนอย่างย่ังยืน ซ่ึงผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเท่ียวจําเป็นต้องประสานงานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนในชุมชน 
 อัตลักษณ์ ไม่ได้หมายถึงสิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนลอย ๆ แต่ก่อรูปข้ึนมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยท่ีวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งถูกประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) และไม่ใช่สิ่งท่ีหยุดนิ่งตายตัวหากแต่เป็น

วงจรซ่ึงมีผู้เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ท่ีอธิบายว่าอัตลักษณ์ ท้ังหลายมีกระบวนการถูกผลิต 
(Produced) ให้เกิดข้ึน สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ(Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และ
ท้ังนี้ยังมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (CreatingMeanings) ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic 
Systems ofRepresentation) ท่ีเกี่ยวกับตําแหน่งแห่งท่ีต่าง ๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายท่ีเราเลือกใช้ หรือนําเอามาสร้าง

เป็นอัตลักษณ์ของเรา  (Hall, S., & Du Gay, 1996)  
 การสืบค้นอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนที่ประกอบไปด้วย

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้นั้น ชุมชนต้องมีความตระหนักและเข้าใจ

ถึงความสําคัญของการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง โดยมองย้อนไปหาอดีตท่ีบ่งบอกความเป็นชุมชน และเป็นเหตุของรูปแบบ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การทํามาหากิน ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ ในชุมชน โดยสังคมมนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม 
ทําให้เกิดการหล่อหลอมให้สมาชิกในสังคมมีทัศนคติความเชื่อความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกัน ซ่ึงอัตลักษณ์

ของชุมชนจะเกิดข้ึนได้นั้น ต้องมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันในการมองเห็นว่าชุมชนของตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกับชุมชนอื่น

อย่างไรและชุมชนมีการยอมรับท่ีจะนํามาใช้ โดยชุมชนสามารถสร้างข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและพื้นท่ี  
ในการนําพาชุมชนสืบค้นอัตลักษณ์ คร้ังนี้ เพ่ือให้ชุมชนได้สามารถนําอัตลักษณ์ชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร

ความโดดเด่นของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้คนภายนอกสัมผัสได้ง่ายและมองเห็นความพิเศษของชุมชนตามตําแหน่งแห่งท่ีท่ีมี

ความแตกต่างกันในแต่ละชุมชน เป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวท่ีกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ โดยมี
การนําแนวทางของการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism) ผสมผสานกับแนวคิดการตลาดเพ่ือความย่ังยืน 
(Sustainability Marketing) ท่ีเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการท่องเท่ียวและการตลาดที่มีความสําคัญย่ิงต่อการดําเนินการ

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวในยุคศตวรรษท่ี 21  เนื่องมาจากกระแสของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development) ท่ีทุกประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจมากย่ิงข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีการเลือกซ้ือ

สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนท้ังตัวของสินค้าและบริการไปจนถึงเจ้าของสินค้าและบริการนั้น ซ่ึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคดังกล่าวมักอยู่ในกลุ่มของนักท่องเท่ียวคุณภาพท่ีล้วนแล้วแต่กาํลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพียบพร้อมไป

ด้วยกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท้ังทางด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท่ีดีขึ้นให้กับตนและครอบครัวได้ 
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 และเพ่ือให้อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีได้นั้น มีความย่ังยืนในการส่ือความหมายที่สอดคล้องกับความเป็นชุมชนอย่าง

แท้จริง โดยกระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ในคร้ังนี้เป็นการสืบค้นอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง นักวิชาการ และกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วน

เสียกับการจัดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อันเป็นกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นกลไกสนับสนุนชุมชนใน

กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดการต่ืนตัวในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 
 ดังน้ัน หากชุมชนหรือภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยว และนํามา
ร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาผ่านกลไกประชารัฐแบบบูรณาการพ้ืนท่ี ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดการท่องเท่ียวได้ อีกท้ังมีการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ชุมชนท่ีเป็นกลไกสนับสนุนชุมชนใน

กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดการต่ืนตัวในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ  
 

 1. เพ่ือนําเสนอการสร้างองค์ความรู้การค้นหาอัตลักษณ์สําหรับชุมชน 
 2. เพ่ือนําเสนอการสืบค้นอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชุมชน 3 มิติ 
 
3. เนื้อเรื่อง  
 

 การศึกษาการสะท้อนความโดดเด่นจากอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวของชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอู่ทอง 
ศึกษาจากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีกระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว โดยกิจกรรมในคร้ังนี้
เป็นการสืบค้นอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง นักวิชาการ และกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเมือง

โบราณอู่ทอง 
 

 1. กระบวนการ 
1.1 แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชน 

  การศึกษาวัฒนธรรมซ่ึงก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ทําให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ๆ โดยแบ่งวิธีการเรียนรู้ท่ีทํา

ให้ทราบถึงความแตกต่างไว้ 10 กลุ่มคือ  1. ระบบการส่ือสารและภาษา 2. ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 3. อาหารและ

นิสัยการบริโภค 4. เวลาและความสํานึก 5. การตอบแทนและการทักทาย 6. ความสัมพันธ์ 7. ค่านิยมและบรรทัดฐาน 8. 
ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 9. การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ 10. ความเชื่อและทัศนคติ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart 
Hall, 1997) อธิบายว่า เราสามารถสร้างภาพตัวแทน ต้นแบบได้ โดยเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลท่ีเด่นชัด มี
ชีวิตชีวา เข้าใจง่าย เป็นท่ีรับรู้ ท่ัวไปออกมาและลดทอนอัตลักษณ์บุคคลท่ีมีความน่าสนใจน้อยกว่าลงไป วิธีการลดทอนคือ (1) 
ทําให้ คุณสมบัติเหล่านั้นสุดข้ัวเกินจริง เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย (2) การสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา (3) ให้ค่ากับคู่ตรงข้ามท่ี

ถูกสร้างข้ึนมาไม่เท่ากัน เช่น ให้น้ําหนักความสําคัญและเชิงบวกกับด้านพระเอก ผู้ร้ายเป็นคู่ตรงข้าม การสร้างภาพตัวแทนนี้

ต้องทําให้สอดคล้องกับรสนิยมทางชนชั้นของ กลุ่มเป้าหมายด้วย  ในการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคลหรือชุมชนน่าจะศึกษาได้

จากภาพตัวแทนท่ีแสดงออกมา เป็นสัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายอัตลักษณ์ซ่ึงอาจจะแสดงผ่านสื่อต่าง ๆ หรือแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
เช่น การใช้ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย และการบริโภค เป็นต้น   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1005
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   อัตลักษณ์ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และอธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันไว้ 
ดังน้ี อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, อ้างถึงใน ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล, 2554)  
   1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปัจเจกในสายตาคนอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ี

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
   2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชั้น เพศ 
ชาติพันธุ์ หรือศาสนาท่ีปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่  
   จะเห็นว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีส่วนท่ี ซ้อนทับกันอยู่ เพราะอัตลักษณ์ เป็นการ

เชื่อมต่อกันระหว่างความเป็นปัจเจก (Individual) และสังคม (Social Aspect) สังคมกําหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล ทําให้มี

ระบบคุณค่าติดมากับบทบาทหน้าท่ีนั้น ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย เพราะ

การแสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ กระทําผ่านระบบสัญลักษณ์หลากแบบ 
  โดยในกระบวนการน้ีเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ และมีความ

แตกต่างกันทางลักษณะประชากร จึงใช้วิธีการสืบค้นอัตลักษณ์ใน 3 มิติ สู่การได้มาซ่ึงอัตลักษณ์ท่ีย่ังยืน คือ มิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สําหรับชุมชนอู่ทอง 

 

   1.2 สืบค้นอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชุมชน 3 มิติ 
   วิธีการสืบค้นอัตลักษณ์สําหรับชุมชนอู่ทอง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเม่ือผู้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ิมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสําคัญของการสร้างภาพลักษณ์ หลักการสืบค้นอัตลักษณ์ และประโยชน์จากการใช้    
อัตลักษณ์เพ่ือสื่อสารการท่องเท่ียวแล้ว วิทยากรแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็น และนําเสนออัตลักษณ์ในแง่มุมท่ีตนเองมองเห็นได้ โดยใช้วิธีการสร้างแผนท่ีทางความคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ท้ังหมด ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 การสืบค้นอัตลักษณ์สําหรับชุมชนอู่ทอง  

ถ่ายเม่ือ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ท่ี ห้องประชุมโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 

  หลังจากนั้นทีมวิทยากรนําข้อมูลท่ีได้ท้ัง 4 กลุ่ม มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Component Analysis) เพ่ือหาความโดดเด่นของชุมชนในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนํามาเป็นแนวทางใน

การสร้างสโลแกนเพื่อการท่องเท่ียวบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน มีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
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   ขั้นตอนท่ี 1 เลือกข้อมูลท่ีทําการวิเคราะห์จัดกลุ่ม แล้วนํามาแยกส่วนประกอบเพ่ือหาคุณสมบัติท่ีต้องการ

เปรียบเทียบ  
   ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์แยกส่วนประกอบข้อมูลแต่ชุด โดยพิจารณาว่าจะแยกส่วนประกอบของข้อมูลเป็นกี่

ส่วนจากคุณสมบัติใดบ้าง  
   ขั้นตอนท่ี 3 จดรายชื่อข้อมูลและส่วนประกอบท่ีจะแยกข้อมูลชุดนั้น ๆ ไว้ ในกระดาษบันทึก 
   ขั้นตอนท่ี 4 จัดทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบและใส่คุณสมบัติ

ข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบลงในตาราง 
    ขั้นตอนท่ี 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลท้ังหมดตามส่วนประกอบ โดยพิจารณาความเหมือนและ

ความแตกต่างและสร้างข้อสรุปท่ีได้จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติของข้อมูลตามส่วนประกอบนั้น ๆ 
โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละชุดแล้วนําคุณสมบัติของ

ส่วนประกอบของข้อมูล มาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน หลังจากนั้นจึงทําการสรุปบรรยายให้

เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น (สุภางค์ จันทวานิช, 2540) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม ท่ีได้ร่วมค้นหาและนําเสนออัต

ลักษณ์ 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองอู่ทอง คือ “นักสืบทอดอารยะ” 
เหตุเพราะชุมชนมีความโดดเด่นเร่ืองของการรักษาสิ่งก่อสร้าง เร่ืองราว ความเชื่อ และวัฒนธรรมมาต้ังแต่สมัยโบราณกาล 
ตั้งแต่ยุคทวารวดี จนมาถึงปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและมีรากฐานมาจากความเช่ือ ความศรัทธาและวิถีชีวิตท่ี

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงคนในชุมชนมีความต้องการการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้คนอู่ทองมีใจรักในการบริการ มีน้ําใจ ต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นชุมชนเมืองอู่ทอง

เป็นชุมชนเมืองและชนบทรวมกัน มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้บริการต่อนักท่องเท่ียว  
 

  1.3 สร้างสโลแกนเพ่ือการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์ชุมชน 
   การสร้างสโลแกนหรือข้อความสนับสนุนเพ่ือการท่องเท่ียวจากอัตลักษณ์ชุมชน มีกระบวนการโดยนํา

บทสรุปจากอัตลักษณ์ของชุมชนอู่ทอง คือ “นักสืบทอดอารยะ” มาเป็นแนวความคิดในการออกแบบการสร้างสโลแกน โดยยึด
หลักการสร้างสโลแกน คือมีลักษณะเป็นข้อความที่จดจําง่าย สั้นกระชับ สามารถส่ือความหมายได้ดี มีการแสดงออกด้านบวก 
มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความเฉพาะเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารการตลาด และการท่องเท่ียว ร่วมกัน
สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างสโลแกนจํานวน 3 สโลแกน และนําข้อมูลท่ีสังเคราะห์ได้คืนสู่ชุมชน โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย ให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นําเสนอความคิดเห็น ร่วมกันปรับปรุงจนได้สโลแกนท่ีเหมาะสม ท่ีมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนท่ี

ได้ ดังนั้นสโลแกนที่ใช้สื่อสารภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองอู่ทองตามรากฐานความเป็นจริงท่ีชุมชนต้องการจะ

สื่อสารกับนักท่องเท่ียว และให้นักท่องเท่ียวเกิดภาพจําต่อชุมชนเมืองอู่ทองในทิศทางเดียวกันแต่สามารถนําเสนอถึงความ

หลากหลายของพ้ืนท่ีได้ คือ “ตามรอยนักสืบทอดอารยะ” ซ่ึงทางชุมชนเมืองอู่ทองร่วมกันระดมความคิดเห็นและได้ผลสรุปว่า 
อารยธรรมท่ีชุมชนเมืองอู่ทองต้องการจะนําเสนอให้กับนักท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดภาพจํามีท้ังหมด 3 เร่ืองราว คือ เรื่องราวของ
วิถีคนอู่ทอง เรื่องราวของความหลายชาติพันธ์ุ และเรื่องราวเก่ียวศิลปะและวัฒนธรรมของคนอู่ทอง เพ่ือนําไปใช้ในการ

สื่อสารภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเท่ียวได้ต่อไป 
 

  2. ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
  1. มีผู้เข้าร่วมการอบรม 70 คน ท่ีมาจากภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เมืองโบราณอู่ทอง 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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  เชิงคุณภาพ  
   1. อัตลักษณ์ท่ีสืบค้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ “นักสืบทอดอารยะ” 
   2. สโลแกนเพื่อการท่องเท่ียวบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ได้แก่ “ตามรอยนักสืบทอดอารยะ” ผ่านการ

นําเสนอเส้นทางท่องเท่ียว 3 เส้นทางได้แก่ 
  เส้นทางท่ี 1 สืบชาติพันธ์ุอู่ทอง 
   เป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสะท้อนมุมมองในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอู่ทอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีหลอมรวมผู้คนจาก

หลากหลายชาติพันธ์ุ ท้ัง ชาวลาวคร่ัง ลาวเวียง ไทยทรงดํา ไทยพวน ไทยพ้ืนถ่ิน ซ่ึงเสน่ห์เฉพาะตัวท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุในอู่ทองมี

ความโดดเด่นคือการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี อาหารการกิน 
และการแต่งกาย แต่ทุกชาติพันธ์ุก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และยังเกิดเป็นวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ มีการส่งต่อ
ตัวตนของแต่ละชาติพันธ์ุไว้อย่างเข้มข้น ตามแบบฉบับของนักสืบทอดอารยะธรรมเมืองอู่ทอง เกิดเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีให้

นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ตามเส้นทางสืบชาติพันธุ์อู่ทอง โดยออกเดินทางจากจุดรวมตัว

ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มุ่งสู่วัดเขาพระศรีสเพชญาราม จากนั้นแนะนําโปรแกรม พร้อมเรื่องเล่าเหล่า

นักสืบทอดวัยเก๋า จัดการต้อนรับด้วยน้ําฝาง อัญชันมะนาว  ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นจากทีมงาน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เรียนรู้

เรื่องราวกิจกรรมเร่ืองการหลอมรวมความเป็นพ่ีน้อง 5 ชาติพันธ์ุ ลาวคร่ัง ลาวเวียง ไทยทรงดํา ไทยพวน ไทยพ้ืนถ่ินเชื้อสาย

จีน   โดยมีกิจกรรมที่สนุกสนานกับการสืบทอดวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ์ุ และกิจกรรมฐาน ท่ีเน้นรูปแบบกิจกรรมของการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยส่งมอบประสบการณ์อันแสนประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าคนพิเศ ได้แก่กิจกรรมท่ี 1 สานตากะเหลว 
กิจกรรมท่ี 2 ทําพวงมะโหด กิจกรรมที่ 3 Cooking class การผัดหม่ีซัว กิจกรรมท่ี 4 Cooking class เซฟมืออาชีพท่ีได้รับ

การยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เมนูอาหารท้องถ่ินอู่ทอง มาสอนทําเมนูเด็ด ขนมลูกปัดสลัดงา และรับประทาน

อาหารท้องถิ่นเมืองอู่ทอง 
 

เส้นทางท่ี 2 สืบศิลป์มรดก 
   เส้นทางท่องเท่ียวตามรอยนักสืบทอดมรดกล้ําค่าของชาวอู่ทอง ท่ีมีเสน่ห์ของศิลปะมาตั้งแต่ยุคโบราณ 
เรียนรู้เส้นทางศิลป์ดั้งเดิมต้ังแต่สมัยทวารวดี จนถึงอู่ทองในปัจจุบัน การร้อยเรียงเร่ืองราวผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์จาก

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง รับชมศิลปะทางดนตรีผ่านบทเพลงพ้ืนบ้าน ลงมือสร้างผลงานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ออกมา

เป็นผลงานร่วมสมัย พร้อมลิ้มรสอาหารด้ังเดิมสูตรโบราณของชาวอู่ทอง โดยการเดินทางเร่ิมจากรวมพลหน้าบ้านลาวโซ่ง ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เสิร์ฟเครื่องด่ืมต้อนรับ ด้วยน้ําสมุนไพรบํารุงกําลังสูตรโบราณหาชิมยาก “น้ํากําลังวัวเฉลิม” 
พร้อมรับชมการแสดงเพลงพ้ืนบ้านต้อนรับ จากนักเรียนผู้สืบทอดศิลปะท่ีเป็นมรดกของชาวอู่ทอง ต่อมาเย่ียมชมหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง โดยกิจกรรมสืบศิลป์สร้างสรรค์ เริ่มจาก สร้างศิลป์จากหลักฐานโบราณ

บนกระเป๋าผ้า สร้างเจดีย์โบราณจิ๋ว (พวงกุญแจ) เผยสูตรลับน้ําฝางใบเตยสูตรคนอู่ทอง จากนั้นรับประทานอาหารตํารับ

โบราณ ลิ้มรสเมนูทอด 12 เดือนโบราณ  เมนูผู้เฒ่าสิ้นฤทธ์ิ เมนูระกาหลงป่า และเมนูมะพร้าวอ่อนล้อมรัก  เสิร์ฟพร้อม

เครื่องด่ืมฝางใบเตย 
 

เส้นทางท่ี 3 สืบวิถีคนอู่ทอง 
   เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสกับเร่ืองราวของ ศรัทธา...ค้ําจุนเมือง ชีวาวิถี...ค้ําจุนคน ท่ีจะพานักท่องเท่ียวได้

สัมผัสวิถีของคนอู่ทองท่ีมีศรัทธานําพาความเจริญเข้าสู่ยุคทองและเรืองรองต่อมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมรักษ์ป่ากับกิจกรรม

สร้างสรรค์ “ปลูกป่าลอยฟ้า” สืบค้นศรัทธากับเรื่องราว “นกฮูกนําโชค” สัมผัสวิถีแห่งสุขภาพกับ “ชีวาวิถี...เกษตรอินทรีย์” 
ลิ้มรสอาหารจากสํารับอาหารสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นของชุมชนดงเย็น โดยการเดินทาง เร่ิมจากการพบกัน ณ พิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติอู่ทอง ซึมซับบรรยากาศเมืองโบราณอู่ทอง พร้อมเรื่องเล่าบรรพชนคนอู่ทองท่ีมีแรงกล้าของความศรัทธา จนนําพา
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เมืองโบราณอู่ทองรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน ออกเดินทางถึงป่าดึกดําบรรพ์ ขุนเขาแห่งศรัทธาป่าล้านปีวิถีชุมชน “พุหางนาค” 
ตามรอยนักสืบทอดความศรัทธา ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย “น้ําเห็ดเพ่ือสุขภาพ” รับฟังผู้เล่าเร่ืองป่าขุนเขากับวิถีของชุมชน 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์ป่าชุมชนแหล่งรวมความศรัทธาของชุมชน กับ “การปลูกป่าลอยฟ้า” สืบเส้นทางเพ่ือนรักต่าง

สายพันธ์ุ ท่ีช่วยสร้างสีสันและกําลังใจให้กันและกัน พร้อมสนุกกับ “การสร้างสรรค์นกฮูกนําโชค”พักเหนื่อยด้วยอาหารว่าง

สไตล์คนอู่ทองกับเมนู “ข้าวเหนียวมะม่วงห่มสไบ” เรียนรู้กันต่อ กับวิถีแห่งศรัทธา การบูชาพระด้วยของหอม หัดทํา “ดอกไม้
ใบเตย”จากน้ันเดินทางมุ่งสู่บ้านดงเย็น ชีวาวิถี...เกษตรอินทรีย์ รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยสํารับอาหารสุขภาพจากรุ่นสู่

รุ่นของชุมชนดงเย็น ข้าวออร์แกนิค ต้มยําไก่ใส่เห็ดปลูกเอง ไข่เจียวจากไก่อารมณ์ดี และชุดน้ําพริกกะปิสูตรอู่ทองพร้อมผัก

ปลอดสารพิษ 
 

3. ผลลัพธ์ 
  1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากสภาพ

สังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสามารถสืบค้นอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือเป้าหมายในการสื่อสารตัวตนท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม

สําหรับส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   2. เกิดการทบทวนข้อมูล ระหว่างสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน ประวัติศาสตร์

จากอดีตถึงปัจจุบัน ในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันจนได้บทสรุปอัต

ลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 
   3. ชุมชนยอมรับในอัตลักษณ์และมีข้อเสนอร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของ

ชุมชนได้ 
 

4. บทสรุป  
  

จากการจัดกระบวนการสรุปได้ว่า องค์ความรู้การค้นหาอัตลักษณ์สําหรับชุมชนมีกระบวนการประกอบไปด้วย  
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชน และเม่ือผู้ให้ข้อมูลมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ และมี

ความแตกต่างกันทางลักษณะประชากร จึงใช้วิธีการสืบค้นอัตลักษณ์ใน 3 มิติ สู่การได้มาซ่ึงอัตลักษณ์ท่ีย่ังยืน คือ มิติทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสําหรับชุมชนอู่ทอง โดยใช้วิธีการสร้างแผนท่ีทางความคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมด   
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้นอัตลักษณ์โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) เพื่อหาความ

โดดเด่นของชุมชนในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนํามาเป็นแนวทางในการสโลแกนเพื่อการท่องเท่ียวบนฐานอัต

ลักษณ์ชุมชน 
  3. การสร้างสโลแกนหรือข้อความสนับสนุนเพ่ือการท่องเท่ียวจากอัตลักษณ์ชุมชน มีกระบวนการโดยนําบทสรุป

จากอัตลักษณ์ของชุมชนอู่ทองมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบการสร้างสโลแกน โดยยึดหลักการสร้างสโลแกน คือมี
ลักษณะเป็นข้อความที่จดจําง่าย สั้นกระชับ สามารถสื่อความหมายได้ดี มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนท่ีได้ เพ่ือนําไปใช้

ในการสื่อสารภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเท่ียวได้ต่อไป 
 จากกระบวนการดังกล่าวทําให้ได้ข้อสรุปจากการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนอู่ทองคือ “นักสืบทอดอารยะ” นําไปสู่การ

สร้างสโลแกนท่ีใช้สื่อสารภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชนเมืองอู่ทอง ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน

ในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย  คือ “ตามรอยนักสืบทอดอารยะ” ซ่ึงทางชุมชนเมืองอู่ทองร่วมกันระดมความคิดเห็นและได้ผล

สรุปว่า อารยธรรมท่ีชุมชนเมืองอู่ทองต้องการจะนําเสนอให้กับนักท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดภาพจํามีท้ังหมด 3 เรื่องราว คือ 
เร่ืองราวของวิถีคนอู่ทอง เร่ืองราวของความหลายชาติพันธ์ุ และเร่ืองราวเกี่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของคนอู่ทอง โดยนํา
เรื่องราวท่ีต้องการนําเสนอนี้ จัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวท้ังหมด 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางท่ี 1  สืบชาติพันธ์ุอู่ทอง เส้นทางท่ี 2 
สืบศิลป์มรดก และเส้นทางท่ี 3 สืบวิถีคนอู่ทอง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1009



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1037 

  นอกจากนี้จากการดําเนินงานพบว่า กลุ่มสมาชิกในชุมชนยังขาดกลุ่มท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ท่ีจะ

สามารถให้ข้อมูลสภาพสังคมในอดีต เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน จึงทําให้ข้อมูลท่ีได้นั้นเป็นข้อมูลท่ีนับถอยหลังไปเพียง 10 - 30 ปี 
เท่านั้น ซ่ึงจากการและเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่าอู่ทองเป็นชุมชนเก่าแก่ มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ หากมี ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุในชุมชน ก็จะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส่วนนี้ได้ดีย่ิงข้ึน 
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ขนบกับนวลกัษณ์ในรหัสคดีไทย เรื่อง เลือดข้นคนจาง 
Convention and Novelty in Thai Mystery In Family We Trust 

 
ธงชัย แซ่เจี่ย 

 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

thepurpleink@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ  
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การสืบทอดขนบและการสร้างนวลักษณ์ในรหัสคดีไทยเรื่อง เลือดข้นคนจาง 
ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายเรื่องนี้ดําเนินเร่ืองตามขนบของรหัสคดี โดยเฉพาะการเปิดเรื่องด้วยอาชญากรรมที่รอการคลี่คลาย 
และการปิดเร่ืองด้วยการคลี่คลายอาชญากรรมในตอนต้น ส่วนนวลักษณ์ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองนี้ คือ กลวิธีการเล่าเร่ืองผ่าน
มุมมองของตัวละครหลายตัวในเร่ือง ขนบกับนวลักษณ์ในรหัสคดีเรื่อง เลือดข้นคนจาง ทําให้ตระหนักว่า คดีฆาตกรรมหนึ่งท่ี
ได้เกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองท่ีจะคลี่คลายได้โดยง่ายหรือตรงไปตรงมา เพราะใครก็ตามท่ีสามารถเข้าถึงสถานท่ีเกิดเหตุได้ก็ล้วนสามารถ
จัดการกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดเหตุในคดีได้ สอดคล้องกับวิธีการทําความเข้าใจโลกและการเข้าถึงความจริงตามคตินิยมสมัยใหม่  
ซ่ึงเป็นกระแสความคิดท่ีคงอยู่ในสังคมไทย 
 
คําสําคัญ: ขนบ  นวลักษณ์  รหัสคดีไทย  
 

Abstract 
 

This article aims to analyze the convention and the novelty in Thai mystery In Family We Trust. 
The research shows that this novel follows the conventions of mystery, specifically by opening with an 
unsolved crime and closing with the solution of the crime. The novelty appeared in this novel is the uses 
of various points of view from many characters in the story. The convention and the novelty in this novel 
caused the reader to realize that each crime or murder case that happened couldn’t be solve easily 
because of anyone who can access to the crime scene can manipulate all evidences in that place. It 
tallies with the worldview and perceptions of Modernism, which is circulating in Thai society. 

 
Keywords: convention, novelty, Thai mystery  
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1. บทนํา 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ถือเป็นละครเร่ืองหนึ่งท่ีสร้างปรากฏการณ์น่าสนใจ เพราะเม่ือแรกฉาย

ได้รับการประเมินค่าความนิยมท่ีไม่ดี การออกอากาศตอนแรกได้รับการจัดอันดับค่าความนิยมโดยนีลเส็นท่ี 0.802 ซ่ึงต่ําลง
จากค่าเฉลี่ย 1.2 ของรายการ เอ็มเอกซ์ มวยเอ็กซ์ตรีม ท่ีเคยออกอากาศในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ละครกลับสร้างกระแส

ตอบรับอย่างท่วมท้นบนโลกออนไลน์ และมีการกล่าวถึงบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นจํานวนมาก จนทําให้ความนิยมของละคร

เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดและทําลายสถิติค่าความนิยมเฉลี่ยของรายการ เอ็มเอกซ์ มวยเอ็กซ์ตรีม ได้สําเร็จ จากการจัดอันดับ

ของนีลเส็น ประเทศไทย ค่าความนิยมโดยเฉลี่ยท่ัวประเทศของละครเร่ืองนี้ใน 12 ตอนแรกท่ีออกอากาศอยู่ท่ี 1.209 (TV 
Digital Watch, 2561) 

สาเหตุท่ีทําให้ละครเร่ืองนี้เป็นท่ีกล่าวถึงบนโลกออนไลน์ ก็คือ การนําเหตุการณ์ในละครไปเปรียบเทียบกับคดีท่ี

เกิดข้ึนจริงในสังคม ทว่านั่นทําให้ประเด็นต่าง ๆ ท่ีละครพยายามนําเสนอถูกละเลย มองข้าม หรือไม่ได้รับการพินิจพิจารณา

มากเท่าใดนัก อย่างไรก็ดี ยังมีนักวิชาการหรือนักวิจารณ์ท่ีพินิจพิจารณาละครเร่ืองนี้ด้วยแง่มุมทางวิชาการอยู่บ้าง ดังเช่น
บทความเรื่อง “มองวัฒนธรรมจีนผ่าน “เลือดข้นคนจาง”” (วรศักด์ิ มหัทธโนบล, 2561) ซ่ึงมีข้อชวนพินิจว่า ภาพของละคร 
เลือดข้นคนจาง อาจเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งระหว่างความเป็นจีนดั้งเดิมเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ท้ังในแง่

วัฒนธรรมและในแง่การดําเนินธุรกิจ หรือเช่นบทความเรื่อง “วิเคราะห์ซีรีส์ เลือดข้นคนจาง: โอบอุ้ม-ทําลาย และเราไม่เคย
รู้จักแม่ของตัวเอง” (วริศ ลิขิตอนุสรณ์, 2561) ซ่ึงได้พยายามทําความเข้าใจครอบครัวของตนเองผ่านพฤติกรรมของตัวละครใน

ละครชุดนี้ภายหลังจากท่ีละครชุดนี้ออกอากาศได้เพียงสองตอน วริศชี้ชวนให้เห็นว่า การให้ความสําคัญกับความเข้มข้นของ

สายเลือดและผู้ชายในฐานะคนส่งต่อสายเลือดดังท่ีละครเร่ืองน้ีนําเสนอ ทําให้ตัวละครผู้หญิงในสายเลือดกลายสถานะเป็น 
“คนอ่ืน” ของครอบครัว ไม่ต่างจากเร่ืองราวในครอบครัวของวริศเอง 

ภายหลังจากที่ละครชุดนี้จบลงแล้ว สํานักพิมพ์มติชน ได้ร่วมมือกับทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้กํากับละครชุดดังกล่าว 
นําต้นฉบับบทละครโทรทัศน์มาเรียบเรียงเป็นนวนิยายเร่ือง เลือดข้นคนจาง (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562) เพ่ือเล่าเรื่องราว

ในอีกแง่มุมหนึ่งท่ีต่างออกไป มีฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ หนึ่งในผู้เขียนบทละครชุดนี้เป็นผู้เรียบเรียงฉบับนวนิยาย เม่ือ

พิจารณานวนิยายเร่ืองนี้ในเบื้องต้น พบว่า นวนิยายเรื่องนี้มิได้เล่าเร่ืองผ่านมุมมองของตัวละครเพียงตัวเดียว ดังเช่นในบทที่ 1 
เล่าผ่านมุมมองของอาม่าปรานี บทท่ี 2 เล่าผ่านมุมมองของภัสสร ผู้เป็นลูกสาวของอาม่า ส่วนบทท่ี 3 เล่าผ่านมุมมองของคริส 
สะใภ้เชื้อสายจีนในครอบครัว เป็นต้น แม้การเล่าเร่ืองมากกว่าหนึ่งมุมมองจะเคยปรากฏในวรรณกรรมไทยเรื่องอ่ืน ๆ มาบ้าง 
ดังท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์เร่ือง “เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ. 2507-2516” (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550) แต่หาก

พิจารณาเฉพาะรหัสคดีของไทย จะพบว่า ยังไม่เคยมีเรื่องท่ีนําเสนอการคล่ีคลายคดีฆาตกรรมผ่านการเล่าเรื่องหลายมุมมองมา

ก่อน มีเพียงนวนิยายเร่ือง กาหลมหรทึก ท่ีเล่นกับมุมมองการรับรู้เรื่องท่ีแตกต่างกัน ระหว่างมุมมองของตัวละครกับมุมมอง

ของผู้อ่าน (ธงชัย แซ่เจี่ย, 2559) ถือได้ว่าเป็น “นวลักษณ์” ท่ีน่าสนใจและน่าท่ีจะนํามาศึกษาทั้งในแง่การสืบทอดขนบการ

เขียนกับการสร้างนวลักษณ์ในรหัสคดีเรื่อง เลือดข้นคนจาง นี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์การสืบทอดขนบการเขียนรหัสคดีในนวนิยายเร่ือง เลือดข้นคนจาง 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์การสร้างนวลักษณ์ในนวนิยายเร่ือง เลือดข้นคนจาง 
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3. การสืบทอดขนบการเขียนรหัสคดีในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง 
 

ขนบ (convention) หรือสัญนิยม หมายถึง กลการประพันธ์ หลักการ วิธีดําเนินการ หรือรูปแบบซ่ึงผู้เขียนกับผู้อ่าน

ยอมรับกันจนกลายเป็นแบบแผนของวรรณกรรม (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560: 132) มีผู้กล่าวถึงขนบการเขียนรหัสคดี

ไว้หลายท่าน หากกล่าวอย่างง่ายท่ีสุด รหัสคดี คือ เร่ืองเล่าท่ีเน้นการคลี่คลายปัญหาซ่อนเงื่อนของเหตุการณ์ชุดหนึ่ง มีองค์ประกอบ
หลักเด่นชัด 2 อย่าง คือ ปมปริศนา และการแก้ปมปริศนานั้น (เรืองเดช จันทรคีรี, 2542: 8-10) ขณะท่ีนักวิชาการด้าน

วรรณกรรมศึกษาได้กล่าวถึงขนบของวรรณกรรมประเภทน้ีไว้ว่า “โดยท่ัวไป นิยายนักสืบจะเริ่มต้นด้วยศพ สถานการณ์ และ
รูปการณ์แวดล้อมล้วนส่อให้เชื่อว่า นี่คือฆาตกรรม ปัญหาคือใครเป็นคนทํา ทุกคนแม้แต่ตํารวจล้วนไม่สามารถคล่ีคลายปม

ปริศนาฆาตกรรมได้ จําต้องอาศัยนักสืบสมัครเล่นเข้ามาช่วยไขปริศนา การดําเนินเร่ืองมักจะเป็นไปอย่างยอกย้อนซ่อนเงื่อน

ชวนติดตามชนิดผู้อ่านวางไม่ลง จวบจนหน้าสุดท้าย ปริศนาฆาตกรรมจึงได้ไขออกมาด้วยความชาญฉลาดของนักสืบ” (ชูศักด์ิ 
ภัทรกุลวณิชย์, 2548: 326) 

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของวรรณกรรมประเภทนี้ว่า

ประกอบด้วยอาชญากรรมท่ียังไม่คลี่คลาย ตํารวจท่ีมักไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ฉลาด นักสืบซ่ึงมักเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมแปลก ๆ 
และผู้ช่วยนักสืบท่ีจะช่วยสืบสวนข้อน่าสงสัยและช่วยคลี่คลายเงื่อนงําบางประการท่ีชวนติดตาม มีผู้ต้องสงสัยหลายคนซ่ึง

เหตุการณ์มัดตัวจนทําให้ผู้อ่านไขว้เขวเข้าใจว่าเป็นผู้กระทําผิด และการแก้ปมปัญหาที่น่าต่ืนเต้นและไม่มีใครคาดคิด ซ่ึงนักสืบ
จะเป็นผู้เปิดเผยวิธีท่ีเขาค้นพบผู้กระทําผิด เรื่องนักสืบท่ีดีต้องเป็นเรื่องท่ีสามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560: 147) 

จากการประมวลทัศนะอันหลากหลายของนักวิชาการดังท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ขนบการเขียนรหัสคดี

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ขนบการเขียนรหัสคดีท้ัง 3 ส่วน 
ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย 

อาชญากรรม / ฆาตกรรมท่ีมีปริศนา 

การพยายามคลี่คลายปริศนา 
ตํารวจท่ีไร้ฝีมือ 

นักสืบ (และผู้ช่วย) ท่ีมีความสามารถ 
ผู้ต้องสงสัยหลายคน 

ปริศนาท่ีคลี่คลายอย่างสมเหตุสมผล

ด้วยฝีมือของนักสืบ 

 

เม่ือพิจารณาในแง่ขนบการเขียน พบว่า นวนิยายเร่ือง เลือดข้นคนจาง ดําเนินเรื่องตามขนบของรหัสคดี โดยเฉพาะ

ตอนเปิดเร่ืองและตอนปิดเร่ือง กล่าวคือ นวนิยายเร่ืองนี้เปิดเร่ืองด้วยอาชญากรรมท่ีรอการคลี่คลาย ดังความว่า 
 

ฉันตะโกนเรียกชื่อเขา แต่ไม่มีเสียงตอบ ฉันเลยบุกข้ึนบันไดไปท่ีห้องนอน แล้วฉันก็เห็นบนพ้ืนนั่น 
มีร่างเขานอนนิ่ง ท้องมีเลือดเต็มไปหมดและไหลนองลงบนพ้ืน 

ฉันทําอะไรไม่ถูก อารมณ์โกรธหายไปหมดสิ้น ฉันคิดว่าเขาถูกยิงแน่ ๆ และคงตายแล้ว 
“กร๊ีดดดดดดด” ฉันร้องออกไปสุดเสียง แล้วฉันก็รีบว่ิงออกจากบ้านเขา พอออกมาก็เจอแม่ฉัน

กับเจ้าก๋วยเต๋ียวหลานชายยืนหน้าตาต่ืนอยู่ในซอย 
“เม่ือกี๊ลื้อกร๊ีดเหรอ เกิดอะไรข้ึนอาสร” 
“ม้า หนูเจอเฮียถูกยิงอยู่ในบ้านเขา” 
ฉันบอกแม่แค่นั้นแล้วว่ิงกลับเข้าบ้านของฉันขณะแม่วิ่งเข้าบ้านเฮีย 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 57) 
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ข้อความข้างต้นเป็นตอนท่ีภัสสรพบศพของประเสริฐในบ้านของประเสริฐเอง ก่อนท่ีภัสสรจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แม่

หรืออาม่าทราบ จะเห็นได้ว่าศพของประเสริฐท่ีถูกยิงเป็นการผูกปมปริศนาให้เรื่องน่าติดตามตามแบบของรหัสคดีท่ัวไป เพราะ

นําไปสู่การติดตามหาคนร้ายท่ีลงมือก่อเหตุรวมถึงแรงจูงใจท่ีทําให้ลงมือ จัดได้ว่าศพดังกล่าวเป็นอาชญากรรมท่ีรอคลี่คลาย

ตามขนบของรหัสคดี  
ส่วนตอนปิดเรื่อง นวนิยายเร่ืองนี้ปิดเรื่องด้วยการคลี่คลายอาชญากรรมในตอนต้นเร่ือง ความว่า 
 

ผมไม่ได้นับว่ากี่สิบคืนมาแล้วท่ีผมนอนแทบไม่หลับเลยนับแต่วันท่ีผมลั่นกระสุนนัดนั้นออกไป 
มันไม่ใช่แค่ภาวะมือเปื้อนเลือดล้างยังไงก็ไม่ออกท่ีตามหลอกหลอนผม แต่ย่ิงนับวันผมนี่แหละท่ีทําให้จิระ

อนันต์กลายเป็นตระกูลเลือดในสายตาสังคม เพราะความข้ีขลาดของผมแท้ๆ ผมกลัวว่าลูกสาวจะอยู่ยังไง
ถ้าผมไปอยู่ในคุก  

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 279) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นคําสารภาพของเมธ น้องชายของประเสริฐซ่ึงเป็นผู้ท่ีพลั้งมือฆาตกรรมประเสริฐ เมธสารภาพว่า

เป็นผู้ลงมือและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหลอกหลอนจากส่ิงท่ีพลั้งมือลงไปและกระแสสังคม คําสารภาพดังกล่าวเป็นการคล่ีคลาย

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะทําให้ทราบว่าอาชญากรรมในตอนเปิดเรื่องนั้นใครเป็นผู้ลงมือ  
นอกจากนี้ การท่ีเมธฆาตกรรมประเสริฐยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตท่ีพิม ภรรยาของเมธถูกวางยาทําให้แท้ง แม้

คดีความจะหมดอายุไปแล้วและคนที่วางยาพิมก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้ว แต่ผู้ท่ีรู้เห็นเหตุการณ์การวางยาก็ต้องการสารภาพ

กับเมธเพ่ือให้เรื่องราวในครอบครัวไม่ค้างคาด้วย ดังความว่า 
 

จู่ ๆ เราท้ังสองก็เงียบไป ไม่กล้าสบตากัน สักพักหนึ่งเฮียเมธจึงพูดข้ึนก่อน 
“เฮียขอโทษนะ ทําสรซวยอยู่ตั้งนาน แถมยังทําให้เต้ยต้องติดคุกอีก” 
“พอแล้วเฮีย ไม่ต้องขอโทษแล้ว ฉันเองก็ผิดเหมือนกัน ท่ีเต้ยต้องติดคุก หรือท่ีฉันต้องโดนทุกคน

มองไม่ดี มันก็เป็นกรรมท่ีฉันก่อข้ึนเองท้ังนั้น. . .ฉันมีเร่ืองท่ีต้องบอกเฮีย” ฉันโพล่ง แล้วอึกอักอยู่อึดใจ
หนึ่ง ก่อนรวบรวมความกล้าเล่าออกไป 

“ความจริงตอนท่ีซ้อคริสวางยาซ้อพิม ฉันเห็นทุกอย่าง แต่ฉันก็ไม่ได้ห้าม ฉันปล่อยให้มันเกิดข้ึน 
จนเรื่องมันร้ายแรง...ฉันขอโทษนะเฮีย” 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 342) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นตอนท่ีภัสสร น้องสาวของประเสริฐและเมธมาเย่ียมเมธท่ีคุก ภัสสรสารภาพว่า เหตุการณ์เม่ือ

หลายปีก่อนท่ีพิม ภรรยาเมธ ถูกคริส ภรรยาประเสริฐวางยาทําให้แท้งนั้น ภัสสรเป็นผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด นอกจากภัสสร

จะไม่ได้ห้ามแล้ว ยังปล่อยให้เหตุการณ์ดําเนนิต่อไปเรื่อย ๆ จนพิมแท้งลูกและผูกคอตาย จะเห็นได้ว่า คําสารภาพของเมธท่ีก่อ

เหตุฆาตกรรมประเสริฐ กับคําสารภาพของภัสสรในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์ในอดีต ทําให้อาชญากรรมในเรื่องคลี่คลายตอนปิด

เรื่องตามขนบของรหัสคดี 
อนึ่ง แม้ตอนกลางเรื่องจะปรากฏตํารวจท่ีมีบทบาทในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดข้ึน แต่เพราะ

บทบาทของตํารวจมีน้อยและไม่ส่งผลต่อการคล่ีคลายคดีอย่างมีนัยสําคัญ จึงไม่กล่าวถึงในท่ีนี้  
 

4. นวลักษณ์ในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง 
 

นวลักษณ์ (novelty) หรือความแปลกใหม่ เป็นกลวิธีนําสู่เป้าหมายโดยใช้ความหลากหลายและความใหม่ท่ีแตกต่าง

ไปจากท่ีเคยคิด เคยรู้ คุณค่าของความแปลกใหม่อยู่ท่ีว่าความแปลกใหม่นั้นเป็นเพียงเป้าหมายหรือเป็นวิธีการนําสู่เป้าหมาย 
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ความแปลกใหม่ท่ีมุ่งเพียงทําให้ตระหนกหรือประหลาดใจอาจจะกลายเป็นเร่ืองเร้าใจอย่างพ้ืนๆ หรือเป็นเร่ืองประโลมโลกไป 
ในบางกรณีอาจมีผลให้เนื้อเรื่องเสียความสมดุลได้ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560: 352) 

นวลักษณ์ท่ีปรากฏในรหัสคดีเรื่อง เลือดข้นคนจาง คือ กลวิธีการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัวในเรื่อง

ตั้งแต่ต้นจนจบ เนื้อหาของนวนิยายเรื่องนี้แบ่งเป็น 30 ตอน แต่ละตอนเป็นมุมมองของตัวละครหนึ่งตัวท่ีไม่ต่อเนื่องเชื่อมร้อยกัน 
ตัวละครบางตัวเล่าเร่ืองมากกว่าหนึ่งครั้ง รวมท้ังหมดแล้วนวนิยายเร่ืองนี้เล่าผ่านตัวละคร 16 ตัว ตัวละครเหล่านี้ล้วนมีความ

เก่ียวข้องกับตระกูลจิระอนันต์และเก่ียวกับคดีฆาตกรรมประเสริฐแตกต่างกันไป ในบรรดาเรื่องเล่าท่ีเล่าผ่านมุมมองของตัวละคร

ในเร่ืองนี้ สิ่งน่าสนใจ คือ การให้ตัวละครรุ่นหลานมีบทบาทสําคัญในการคล่ีคลายปริศนาคดีฆาตกรรมประเสริฐ ไม่ว่าจะมี
ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ก็ตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

“วันท่ีตั่วกู๋ตาย ผมนอนไม่หลับ ผมได้ยินเสียงใครไม่รู้นอกห้อง ผมเลยออกไปดู แล้วก็เห็นม้า

แอบเอาอะไรบางอย่างออกไปท้ิงหลังบ้าน ผมสงสัยไปเปิดดู ก็เลยเจอกางเกงตัวน้ี” 
ทําไมลูกถึงมองฉันด้วยสายตาเศร้าเช่นนั้น 
“กางเกงตอนท่ีผมเจอ มันมีรอยเปียกตรงขากางเกงเหมือนเพิ่งโดนซักไปด้วย ม้าซักอะไรเหรอครับ” 
“ม้า...” 
“ม้า...ซักเลือดของกู๋เสริฐออกใช่ม้ัย. . .ม้า เอากางเกงตัวน้ีไปมอบตัวเถอะครับ”  

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 289) 
 

ข้อความข้างต้นปรากฏในตอนที่ 22 เป็นตอนท่ีเล่าผ่านมุมมองของภัสสร ภัสสรเล่าว่า เอิร์นซ่ึงเป็นลูกชายคนรอง

ของภัสสร เป็นผู้พบกางเกงท่ีภัสสรใส่ในวันเกิดเหตุฆาตกรรมประเสริฐ แต่มีเหตุให้ต้องเปล่ียนกางเกงเนื่องจากเปื้อนเลือดของ

ประเสริฐ เอิร์นตีความว่าภัสสรอยู่ในท่ีเกิดเหตุและเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมประเสริฐ จึงย่ืนกางเกงให้ภัสสรและบอกให้ไปมอบตัว 
จะเห็นได้ว่า ในเร่ืองเล่าของภัสสร เอิร์นตีความว่าฆาตกรคือภัสสรจากเพียงแค่กางเกงที่ใส่และมีรอยเปื้อนเลือดเท่านั้น มิได้
พิจารณาถึงพยานหรือหลักฐานอ่ืน ๆ เนื่องจากเอิร์นเข้าถึงแต่เพียงกางเกงตัวน้ีเท่านั้น 

อนึ่ง นวนิยายเร่ือง เลือดข้นคนจาง นําเสนอเร่ืองเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุระหว่างท่ีตํารวจ

กําลังสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่ด้วย ดังความว่า 
 

ไม่กี่อึดใจต่อมา แปะเมธเดินงุ่นง่านเข้ามาในโถง ในมือถือสมุดสีแดง ทําท่าเหมือนตะโกน แล้ว
เดินข้ึนบันได หัวใจผมสั่นเม่ือเห็นว่าในห้องโถงนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ครู่หนึ่ง ผมจึงกดฟอร์เวิร์ดไป

จนถึงภาพท่ีทําให้ผมมือเย็นไปหมด 
แปะเมธเดินลงบันไดมา ในมือข้างหนึ่งมีปืน อีกมือมีสมุดแดงเล่มเดิม 
ผมรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะหยุดหายใจ ใช้เมาส์ลากแถบเล่นภาพวิดีโอให้ขยับเลื่อนต่อไปข้างหน้า

อีกเล็กน้อย เห็นเหม่เหมเดินเข้ามาในบ้าน เธอมองมาท่ีกล้อง ก่อนเดินข้ึนบันไดไป ผมมองเลขบอกเวลา

ในคลิป 16.22 น. และอีกไม่นานภาพวิดีโอก็ตดัจบ 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 222-223) 

 

ข้อความข้างต้นปรากฏในตอนที่ 16 เป็นตอนท่ีเล่าผ่านมุมมองของเวกัสซ่ึงเป็นหลานของประเสริฐและเมธ เวกัสเป็น

ผู้พบฮาร์ดดิสก์ของกล้องวงจรปิดท่ีหายไปจากบ้านของประเสริฐ เนื่องจากสงสัยพฤติกรรมของเหม่เหมท่ีเอาขยะไปท้ิงกลางดึก

จึงตามไปเก็บฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวมาได้ ภาพที่บันทึกไว้เป็นภาพภายหลังจากเมธลงมือฆาตกรรมประเสริฐแล้วและเดินลงบันได

มาพร้อมอาวุธปืนในมือ อีกท้ังยังปรากฏภาพของเหม่เหมในฐานะผู้จัดการกับกล้องวงจรปิดด้วย กล่าวได้ว่า ภาพจากกล้อง

วงจรปิดนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่ใช้มัดตัวผู้ก่อเหตุได้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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อย่างไรก็ดี ในเร่ืองเล่าของเวกัส เวกัสไม่ได้นําภาพดังกล่าวไปมอบให้แก่ตํารวจ เนื่องจากเมธมีศักด์ิเป็นลุงและเป็น

ญาติผู้ใหญ่ท่ีเวกัสรักมาก เวกัสเก็บความเคลือบแคลงใจท่ีมีต่อเมธไปคุยกับเมธเอง ดังความว่า 
 

“ผมรู้แล้วนะแปะ แปะไม่ต้องโกหกผมหรอก” ผมอยากพูดว่าผมผิดหวังในตัวเขา แต่ผมไม่กล้า 
แปะก็พรํ่าแต่ว่าแปะขอโทษ แปะไม่ได้อยากทําแบบนี้ แปะท้ิงเหม่เหมไม่ได้ ซ่ึงผมไม่เห็นว่าจะ

ไม่สมเหตุสมผลเลย “งั้นแปะช่วยอธิบายหน่อย...แปะทําไปทําไมครับ” ผมเปลี่ยนท่าทีเป็นสุภาพ “แปะ

เล่ามาเถอะ ผมอยากเข้าใจแปะ” ผมอยากเข้าใจว่าทําไมน้องชายที่ดูรักพ่ีชายอย่างมากจึงฆ่าพ่ีได้ แต่แปะ

เมธก็ไม่ปริปากบอกอะไรกับผมเลย ผมจึงเดินจากเขามา โดยไม่ลืมจะบอกเขาท้ังน้ําตาว่าผมไม่อยากเจอ

หน้าเขาอีกแล้ว 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 225-226) 

 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า แม้เวกัสจะได้คําตอบจากปากของเมธ แต่เวกัสก็ไม่เข้าใจสาเหตุท่ีเมธลงมือฆาตกรรม 
และทําให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างเวกัสกับเมธด้วย อย่างไรก็ดี เวกัสไม่ได้นําสิ่งท่ีค้นพบไปแจ้งแก่ตํารวจ ทําให้การ

คลี่คลายคดีท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถกระทําได้โดยง่าย 
ในบรรดามุมมองและเรื่องเล่าของตัวละครที่หลากหลาย ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการคลี่คลายปริศนาในคดี

ฆาตกรรมประเสริฐ คือ อ้ี ซ่ึงเป็นลูกชายคนโตของภัสสร ในตอนท่ี 20 ซ่ึงเล่าผ่านมุมมองของอ้ี อ้ีเป็นผู้พบเบาะแสชิ้นสําคัญท่ี

ทําให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีตและเชื่อมโยงกับคดีในปัจจุบัน ดังความว่า “แล้วสมุดปกหนังสีแดงที่มีรูปสเก็ตช์ลายเส้น

ของอากงก็มาอยู่ในมือผม นี่มันต้องเป็นเล่มท่ีก๋วยเต๋ียวบอกว่าหายไปแน่ๆ คําถามมีเพียงข้อเดียว ทําไมมันมาอยู่นี่. . .ผมเปิดดู

รูปไปเร่ือย ๆ หัวใจเต้นแรงท่ีสุดเม่ือพลิกมาเห็นภาพวาดหญิงสาวท้องโตผูกคอตายกับข่ือห้องนอน ท่ีขามีรอยน้ําสีเข้มไหลเปื้อน

เป็นทาง” (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 265) จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า เบาะแสท่ีอ้ีพบ คือ สมุดปกหนังสีแดงซ่ึงเป็น

สมบัติส่วนตัวของอากงสุกิจ ในสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยรูปท่ีอากงวาด รูปท่ีทําให้อ้ีสะดุดใจคือรูปวาดหญิงสาวท้องโตท่ีผูกคอ

ตาย อ้ีได้นํารูปดังกล่าวไปให้อาม่าดูและปะติดปะต่อเร่ืองราวในอดีตจากปฏิกิริยาของอาม่า (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 
274-276) ทําให้สันนิษฐานได้ว่า เมธโกรธท่ีภรรยาของตนถูกคริสวางยาจนแท้ง เมธต้องการพบกับคริสแต่วันท่ีเกิดเหตุคริสไม่

อยู่ท่ีเมืองไทย ประเสริฐจึงเป็นผู้รับเคราะห์จากอารมณ์โกรธของเมธ 
นอกจากจะค้นพบเบาะแสจนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว อ้ียังเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้เมธสารภาพด้วย ในตอนท่ี 

24 ซ่ึงเล่าผ่านมุมมองของเมธ อ้ีได้ไปพบเมธท่ีฮ่องกงและจัดฉากให้เมธได้จัดการคริสเพ่ือถ่ายทอดสดและบันทึกภาพไว้เป็น

หลักฐานไปช่วยเต้ย น้องชายของอ้ีท่ีติดคุกแทนเมธ ความว่า 
 

ผมเอี้ยวตัวหันไป เห็นคริสกําลังเดินมาไกลๆ หยุดยืนท่ีระเบียงริมทะเล อ้ียังคงรบเร้าผม “ว่าไง
ครับ อยากแก้แค้นแทนลูกเมียตัวเองท่ีต้องตายเพราะผู้หญิงคนนั้นม้ัย” ถึงตรงนี้หลานชายผมยกด้ามปืน

ขึ้นสูง ผมเห็นมันชัดเจน เราสบตากัน ผมสูดหายใจเต็มปอดและเอ้ือมมือไปจับมัน ผมพร้อมแล้ว อ้ีปล่อย

ปืนให้อยู่ในมือผม 
. . . 

คริสคงรอใครสักคนอยู่ เธอมองตรงไปท่ีทางเดินแล้วก้มดูนาฬิกาข้อมือ เม่ือเงยหน้าขึ้นมาเธอก็

เห็นผม เธอกรีดร้องเมื่อเห็นปืนท่ีผมเล็งใส่เธอ ผมตะโกน “กูรู้แล้ว ว่ามึงวางยาเมียกู!” คริสตัวสั่นเท้ิม ที
อย่างนี้ละกลัว ผมตะคอกใส่ “มึงทําพิมทําไม!!” 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 309-310) 
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จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า อ้ีเป็นผู้ท่ีใช้คําพูดรบเร้าให้เมธใช้ปืนจัดการคริสเพ่ือแก้แค้นให้กับพิมผู้เป็นภรรยาใน

อดีตและเสียชีวิตไปแล้ว อีกท้ังอ้ียังเป็นผู้จัดหาปืนมาให้เมธด้วย  
อย่างไรก็ตาม การจัดฉากท่ีอ้ีบันทึกภาพไว้อยู่ในสายตาของผู้ชมอย่างพีทด้วย ดังในตอนท่ี 25 ซ่ึงเล่าผ่านมุมมองของ

พีท ผู้กําลังดูเหตุการณ์ท่ีฮ่องกงผ่านการถ่ายทอดสดของอ้ี  
 

ผมเห็นหน้าบิดเบี้ยวเหยเกของเจ๊กเมธขณะพูดสลับกับเสียงของเฮียอ้ี 
“ทําไม! ทําไมปืนมันยิงไม่ออก” 
“กู๋ ผมไม่ได้ใส่ลูกไว้แต่แรกแล้ว” 
“ทําแบบนี้ทําไม” เจ๊กเมธพูดท้ังท่ีน้ําตาอาบหน้า 
“ผมขอโทษ ผมแค่อยากให้กู๋ยอมรับออกมา ผมต้องการคําสารภาพไปช่วยน้องผม” เฮียอ้ีก็

น้ําตาไหล 
เจ๊กเมธร้องไห้อย่างน่าเวทนา โดยมีแม่ผมร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 315) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า ในมุมมองการเล่าเรื่องของพีท พีทได้เห็นเมธพยายามจะยิงปืนใส่คริส แม่ของพีท แต่
ปืนยิงไม่ออกเนื่องจากไม่มีลูกกระสุนต้ังแต่แรก และพีทก็ได้ทราบว่า ท่ีอ้ีทําไปนั้นเพราะต้องการคําสารภาพของเมธไปช่วยน้อง

ของอ้ี จากเหตุการณ์ท่ีฮ่องกง อ้ีได้เล่าถึงผลท่ีเกิดข้ึนในตอนท่ี 26 ซ่ึงเป็นมุมมองการเล่าเร่ืองของอ้ีเอง ความว่า “ผมนี่แหละ

เป็นคนทําให้กู๋เมธเข้าคุก เหม่เหมถูกโดดเด่ียว และพีทตัดขาดจากแม่ของเขา แต่ก็ผมนี่แหละท่ีทําให้ตํารวจจับตัวคนผิดท่ี

แท้จริงได้” (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 321) กล่าวได้ว่า อ้ีคือตัวละครท่ีมีบทบาทสําคัญในการคล่ีคลายปริศนาในคดี

ฆาตกรรมประเสริฐ 
ตัวละครรุ่นหลานอีกคนหนึ่งท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องในคดีฆาตกรรมประเสริฐ คือ เหม่เหม เหม่เหมเป็นลูกสาวของเมธ 

ในตอนท่ี 13 ซ่ึงเล่าผ่านมุมมองของเต้ย เหม่เหมเป็นผู้ท่ีขอให้เตย้เอาปืนไปท้ิง ก่อนท่ีจะให้การกับตํารวจไปอีกทางหนึ่งในตอน

ท่ี 14 ท่ีเล่าผ่านมุมมองของเหม่เหมเองเพ่ือโยนความผิดให้เต้ย อย่างไรก็ดี ในตอนท่ี 27 ซ่ึงเล่าผ่านมุมมองของเหม่เหมอีกครั้ง

หนึ่ง เหม่เหมได้สารภาพแก่ศาล ดังข้อความต่อไปนี้  
 

หนูเร่ิมระแวงปืนกระบอกนั้น มองไปเห็นท่ีโต๊ะวางโคมไฟ มีผ้าปูโต๊ะ หนูเลยไปเอามาคลุมปืน

บอกให้ป๊าปล่อยปืนก่อน หนูพยายามให้ป๊ามองหน้าหนูและเชื่อหนู ในท่ีสุดป๊าก็ยอมปล่อยปืน หนูเลยเอา

มือรวบผ้าจับปืนอย่างระมัดระวังไม่ให้ปืนลั่น. . .หนูวิ่งออกมาท่ีหน้าประตูรั้ว ใช้เสื้อเช็ดด้ามจับประตูฝั่งใน 
ชะโงกหน้าออกไปมองซ้ายมองขวามีใครอยู่หรือเปล่า พอไม่เห็นใคร หนูรีบเดินออกไปนอกร้ัวบ้านแล้วใช้

เสื้อเช็ดท่ีด้ามจับประตูฝั่งภายนอกให้แน่ใจว่าไม่มีรอยนิ้วมือเหลืออยู่ ก่อนจะเอา HDD กล้องวงจรปิดสอด

ไว้ใต้เสื้อรีบจ้ํากลับไปบ้าน หนูเอากล่องนั่นไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของหนู แล้วก็รีบมาจัดการผลักป๊าเข้าไป

ในห้องน้ํา เอาสบู่ถูมือป๊าท้ังสองข้างแล้วล้างออก ล้างแล้วล้างอีกสองรอบ 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 327-329) 

 

จากคําสารภาพของเหม่เหมข้างต้น จะเห็นว่า เหม่เหมเป็นคนท่ีจัดการกับหลักฐานในท่ีเกิดเหตุทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

ปืนท่ีเมธใช้ยิงประเสริฐ รอยนิ้วมือของเมธและประเสริฐท่ีอยู่ในท่ีเกิดเหตุ กล้องวงจรปิดท่ีบันทึกภาพในบ้านของประเสริฐ 
รวมถึงคราบเขม่าดินปืนท่ีอยู่บนร่างกายของเมธด้วย กล่าวได้ว่า เหม่เหมเป็นผู้ทําลายหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ ทําให้คดีฆาตกรรม

ประเสริฐไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้โดยง่าย กระท่ังทําให้ตัวละครอ่ืนๆ ต้องทําหน้าท่ีนักสืบเพ่ือคลี่คลายคดีนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สิ่งหนึ่งท่ียืนยันนวลักษณ์ด้านกลวิธีท่ีเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัว เช่น การเล่าเร่ืองราวคนรักคนแรก

ของประเสริฐท่ีชื่อนิภา ซ่ึงกําลังรักษาตัวจากอาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะท่ี 2 การเล่าถึงตัวละครนิภานี้เล่าผ่านมุมมองของ

นิภาเองในฐานะที่เป็นคนรักของประเสริฐ (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 85-87) เล่าผ่านมุมมองของคริสซ่ึงจ้างนักสืบให้

ตามสืบเร่ืองของนิภามาเป็นเวลานานแล้ว (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 67-69) และเล่าผ่านมุมมองของฉี ลูกชายของนิภา

กับประเสริฐ (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ, 2562: 239-243) กล่าวได้ว่า เลือดข้นคนจาง ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัว

ละครหลายตัวในเร่ืองตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกลวิธีสําคัญในการนําเสนอสารผ่านนวนิยายเร่ืองนี้ 
 

5. บทสรุป 
 

รหัสคดีเป็นวรรณกรรมท่ีมีรูปแบบและขนบการเขียนเฉพาะตัวสามารถจําแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ ตอนต้น ตอนกลาง 
และตอนท้าย ขนบของวรรณกรรมประเภทนี้มีความเปล่ียนแปลงอยู่บ้างบางประการ จากขนบด้ังเดิมของการเป็นนิยายไข

ปริศนา “ใครเป็นคนทํา” (whodunit puzzle) ก็เปลี่ยนมาหาคําตอบว่า “ทําได้อย่างไร” (howdunit) ไปพร้อมกันเม่ือ

นําเสนอคดีอาชญากรรมเหลือเชื่อในแนวปริศนาห้องปิดตาย หลังจากนั้นก็คือรหัสคดีท่ีรู้ตัวผู้ก่อเหตุตั้งแต่แรก แต่ยังอยากอ่าน
ต่อเพราะต้องการจะรู้ให้ได้ว่า “ทําไมต้องทํา” (whydunit) (เรืองเดช จันทรคีรี, 2546: 5) 

รหัสคดีในวงวรรณกรรมไทยก็มีท้ังแบบท่ีสืบทอดขนบการเขียน และแบบท่ีปรับเปลี่ยนขนบโดยนําเสนอนวลักษณ์

บางประการด้วยเช่นกัน เลือดข้นคนจาง เป็นรหัสคดีท่ีมีท้ังการสืบทอดขนบและการสร้างนวลักษณ์ การสืบทอดขนบปรากฏใน

ตอนต้นท่ีเปิดเรื่องด้วยอาชญากรรมท่ีรอการคลี่คลายและปิดเร่ืองด้วยการคลี่คลายอาชญากรรมที่ปูไว้ตั้งแต่ต้น ท้ังสองส่วนนี้

ถือเป็นส่วนสําคัญท่ีต้องปรากฏในวรรณกรรมประเภทรหัสคดีทุกเร่ือง 
อย่างไรก็ดี เลือดข้นคนจาง นําเสนอนวลักษณ์แห่งรหัสคดีไทยผ่านกลวิธีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครหลาย

ตัว ถือว่าเป็นนวลักษณ์หรือความแปลกใหม่ท่ีปรากฏในรหัสคดีของไทย เพราะไม่เคยปรากฏรหัสคดีท่ีนําเสนอการคล่ีคลายคดี

ฆาตกรรมผ่านการเล่าเรื่องหลายมุมมองเช่นในนวนิยายเรื่องนี้ ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับงานเขียนตามคตินิยมสมัยใหม่ท่ี

ได้สร้างกลวิธีการนําเสนอมุมมองการเล่าเรื่องจากมุมมองของตัวละครหลากหลายที่อาจไม่น่าไว้วางใจ ไม่น่าเชื่อถือ ซ่ึงมีผลทํา

ให้ความเข้าใจเรื่องเปลี่ยนจากความแน่นอนของความหมายไปเป็นความไม่แน่นอน การท่ีมีผู้เล่าเร่ืองหลายคนทําให้เรื่องท่ีเล่า

ของแต่ละคนมีสถานะเป็น “คําบอกเล่า” ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะกล่าวว่า คําบอกเล่าของคนใดถูกต้องท่ีสุด วิธีการดังนี้แสดงให้

เห็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง “ความเป็นจริง” (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550: 61-64) 
การผสมท้ังขนบและนวลักษณ์ใน เลือดข้นคนจาง ทําให้จุดมุ่งหมายของการอ่านเป็นไปจากท่ีเคยหาคําตอบเพียง

ประการใดประการหนึ่งในรหัสคดีแต่ละช่วงในอดีต กลายเป็นการอ่านท่ีทําให้ได้คําตอบของคําถามท้ัง “ใครเป็นคนทํา” “ทําได้

อย่างไร” และ “ทําไมต้องทํา” ในคราวเดียวกัน ท้ังยังทําให้ตระหนักว่า คดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองท่ีจะคล่ีคลายได้

โดยง่ายหรือตรงไปตรงมา เพราะใครก็ตามท่ีสามารถเข้าถึงสถานท่ีเกิดเหตุได้ก็ล้วนสามารถจัดการกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดเหตุใน

คดีได้ ดังท่ี เลือดข้นคนจาง นําเสนอ  
การทําความเข้าใจรหัสคดีท้ังในแง่ขนบและนวลักษณ์นับว่าเป็นเร่ืองสําคัญท่ีช่วยให้เข้าใจวรรณกรรมประเภทนี้มากข้ึน 

และจะเป็นประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนด้านวรรณกรรมปัจจุบันต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

  เนื่องจากปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํามีจํานวนมากกว่าบุคคลภายนอกเรือนจําและมีแนวโน้มว่า  
จะเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากความเครียด ความกดดันจากการถูกลงโทษจําคุก ทําให้ผู้ต้องขังในเรือนจํามี
พฤติกรรมต่อต้านหรือแสดงการกระทําของตนออกมาในรูปแบบของการคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความกดดันท่ีกําลังเผชิญอยู่ 
และถึงแม้ว่าจากสถิติการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจําเม่ือเทียบกับต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยยังมีสถิติในการฆ่าตัวตาย
น้อยกว่า อย่างไรก็ตามตัวเลขก็ยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าบุคคลทั่วไปท่ีอยู่นอกเรือนจํา จึงชี้ให้เห็นได้ว่าเกิดภาวะความเครียด 
ความกดดันภายในเรือนจําเป็นอย่างมาก ดังนั้นในฐานะท่ีผู้ต้องขังต้องอยู่ภายใต้การความคุมของเจ้าพนักงานของรัฐจึงไม่อาจ
มองข้ามการตายนี้ได้ อีกท้ังสังคมเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะอย่างไรก็ตามผู้ต้องขังเหล่านี้ก็จะต้อง
กลับเข้าสู่สังคมอยู่ดีเม่ือพ้นโทษออกมา 
 
คําสําคัญ: ฆ่าตัวตาย  เรือนจํา 
 

Abstract 
   

Due to the stress and tension from the imprisonment, the prisoner suicide has increased drastically 
compared to people outside of the jail. The imprisonment causes prisoners to shape their anti-behavior 
in the form of suicidal thoughts to escape the pressure that they are facing. Although, the number of prisoner 
suicide in Thailand is less than other countries, that number is still higher than people outside of the jail. 
This points out that there is a considerable amount of stress and tension in prison. Therefore, this matter 
could not be disregarded and should be solved by all people. It is because after those prisoners would 
return to society after the parole. 
 
Keywords: commit suicide, prison 
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1. บทนํา 
 

  การลงโทษตามกฎหมายนั้นมีท่ีมาจากหลายทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนแก่ผู้กระทํา

ความผิด ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด หรือทฤษฎีการลงโทษ   
เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคม โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องรับโทษต้องประสบความยากลําบากหรือเหตุการณ์

รูปแบบ อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็นสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา ท้ังนี้เพ่ือเป็นไปตามผลแห่งการกระทําความผิดซ่ึงได้

ถูกกําหนดให้เป็นความผิดโดยกฎหมาย (สกล นิศารัตน์, 2545, หน้า 63.) โดยการจําคุกนั้นเป็นการลงโทษในรูปแบบของการ

กําจัดออกไปจากหมู่คณะหรือสังคม ซ่ึงเรือนจําหรือสถานท่ีควบคุมต่าง ๆ นั้นทําหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขังไว้ไม่ให้หลบหนีและ

ลงโทษแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับเป็น  คนดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา

เล่าเรียน ฝึกอาชีพ และการทํางานอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามในด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูก็ยังไม่มีตัวเลขท่ีแน่นอนว่าผู้ต้องขังได้กลับตัว

กลับใจเป็นคนดีมากเพียงใด ย่ิงไปกว่านั้น การถูกลงโทษอยู่ในเรือนจํายังก่อให้เกิดความกดดัน ความทุกข์ทรมาน ความเครียด
แก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบและกิจกรรมท่ีเรือนจําเป็นผู้กําหนด อีกท้ังต้องถูกควบคุมโดย

เจ้าหน้าท่ีของเรือนจําให้ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเรือนจํา การดําเนินชีวิตภายใต้

สภาพแวดล้อมเช่นนี้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความกดดันและมีความเครียดสูงกว่าคนท่ีอยู่ภายนอกเรือนจําหลายเท่า อีกท้ัง    
ตามแนวความคิดทางสังคมวิทยายังกล่าวว่าความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอันเป็นผลของการลงโทษนั้น นอกจากทางร่างกาย 
เช่น ความอดอยาก ขาดอาหารท่ีเพียงพอ การถูกทําร้ายจากนักโทษด้วยกัน อาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังส่งผลกระทบทางด้าน

จิตใจ เช่น ความทุกข์จากการท่ีต้องห่างไกลครอบครัว ความรู้สึกเสียใจ หดหู่ หวาดกลัว ซึมเศร้า ซ่ึงมักส่งผลต่อเนื่องยาวนาน

แม้หลังพ้นโทษแล้วก็ยังตกอยู่ในภาวะนี้ อีกต่อไป และผลกระทบจากสังคม เช่น ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง การถูก
ตราหน้าว่าเป็นคนคุก การขาดโอกาสจากสังคมที่จะให้ทํางานเพื่อมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ดังนั้นการใช้โทษจําคุก

จึงอาจไม่ใช่มาตรการท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิดโดยท่ัวไป และการละเลยให้ผู้ต้องโทษจําคุกต้องเผชิญกับความรุนแรง

ในเรือนจําดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการทารุณกรรมไม่ต่างกับการจงใจกระทําทารุณกรรมต่อผู้ต้องรับโทษน่ันเอง (สกล นิศารัตน์, 
2545, หน้า 78.) ซ่ึงในภาวะเช่นนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจําได้ โดยในประเทศไทยนั้น

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร ดังน้ี (ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์, 2562) 
 

อัตราการฆ่าตัวตายของประชากร (ต่อประชากร 1 แสนคน) 
ประชากรท่ัวไป ผู้ต้องขังในเรือนจํา 

8.0 8.5 
   

  จึงเห็นได้ว่าผู้ต้องขังมีจํานวนมากกว่าคนธรรมดาท่ีอยู่ภายนอกถึงร้องละ 0.5 ต่อประชากร 1 แสนคน โดยวิธีการ
ฆ่าตัวตายท่ีใช้มากท่ีสุดในเรือนจําของประเทศไทย คือ การแขวนคอ รองลงมา คือการกระโดดจากท่ีสูง ส่วนวิธีท่ีผู้ต้องขัง

พยายามใช้แต่ไม่สําเร็จ คือการใช้ของมีคม การกินยาหรือสารเคมี (ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์, 2562) จึงเห็นได้ว่า

ปัจจัยท่ีทําให้ผู้ต้องขังคิดฆ่าตัวตายนั้นมีไม่น้อยไปกว่าประชาการท่ัวไปในสังคมภายนอกเรือนจํา เพียงแต่บางปัจจัยทําให้การ

ฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังสําเร็จได้ยาก เช่น ไม่มีโอกาสอยู่คนเดียว ขาดอุปกรณ์ฆ่าตัวตาย เช่น มีด อาวุธ สารเคมีเป็นสิ่งของ

ต้องห้ามในเรือนจํา ส่วนการฆ่าตัวตายด้วย  วิธีอ่ืน ๆ เช่น ยิงตัวตาย กระโดดนํ้า กระโดดให้รถทับไม่อาจเกิดข้ึนได้ในเรือนจํา 
แต่ถึงแม้ปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตายจะมีน้อยกว่าของประชากรท่ัวไปภายนอกเรือนจําแต่ก็ไม่สามารถละเลยได้ ตราบใดท่ียังมี

การฆ่าตัวตายในเรือนจําอยู่จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีควรไว้วางใจ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์จึงต้องดูแลให้ผู้ต้องขังทุกคนอยู่รอดปลอดภัย

ปราศจากการถูกคุกคามท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าท่ีรัฐจนถึงวันพ้นโทษออกไป 
(ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์, 2562) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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  ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา ท้ังนี้เพ่ือให้รัฐมีวิธีการ

ลงโทษหรือปฏิบัติแก่ตัวผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับความผิดท่ีได้กระทําและเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมให้อยู่ในระดับท่ีสังคม

ยอมรับได้ อีกท้ังยังต้องการให้สังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากการที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําทําให้เกิดการย้ังคิดก่อนท่ีจะ  
ลงมือกระทําความผิด ในขณะเดียวกันเพ่ือให้สังคมเปิดใจยอมรับ มีความเห็นอกเห็นใจและปรับทัศนคติในการเปิดโอกาสให้

ผู้ต้องขังเม่ือพ้นโทษมาแล้วได้กลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมต่อไป 
 
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  2.1.1 แนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับการลงโทษ 
    การลงโทษตามแนวคิดทางปรัชญาและอาชญาวิทยา หมายถึงการใช้กฎหมายทําให้ผู้ ท่ีต้องรับโทษ         
ต้องประสบความยากลําบากหรือเหตุการณ์รูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็นสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา ท้ังนี้      
เพ่ือเป็นไปตามผลแห่งการกระทําความผิดซ่ึงได้ถูกกําหนดให้เป็นความผิดโดยกฎหมาย (Herbert L. Packer, 1968, หน้า 63)  
 ส่วนการลงโทษตามแนวคิดทางสังคมวิทยายังกล่าวว่าความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอันเป็นผลของการลงโทษนั้น นอกจาก

ทางร่างกาย เช่น ความอดอยาก ขาดอาหารท่ีเพียงพอ การถูกทําร้ายจากนักโทษด้วยกัน และอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยัง
ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ความทุกข์จากการต้องห้างไกลครอบครัว ความรู้สึกเสียใจ หดหู่ หวาดกลัว เศร้าเสียใจ ซ่ึงมัก
ส่งผลต่อเนื่องยาวนานแม้หลัง พ้นโทษแล้วก็ยังตกอยู่ในภาวะนี้อีกต่อไป ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง การถูกตราหน้า

ว่าเป็นคนคุก การขาดโอกาสจากสังคมที่จะให้ทํางานเพื่อมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ  
  2.1.2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558, หน้า 117) 
    ซิกมัล ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ประสาทแพทย์ชาวออสเตรีย ผู้เป็นท่ีรู้จักในฐานะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ 
เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีแรงจูงใจมาจากจิตใต้สํานึกหรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่าง ๆ โดยมนุษย์เกิด

มาพร้อมกับแรงขับทางด้านสัญชาตญาณ (Instinctual drive) และแรงขับดังกล่าวเป็นพลังงานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและ

เคลื่อนท่ีได้ ฟรอยด์แบ่งการทํางานของจิตออกเป็น 3 ระดับ คือ  
    1) จิตไร้สํานึก (Unconscious mind) ทําหน้าท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจ

ของตน ผู้ท่ีกระทําผิดมักเป็นพวกฆาตกรต่อเนื่อง บ้าหรือเชื่องมงายในลัทธิบางอย่าง สาเหตุจากการกระทําความผิดของนัก

นักโทษท่ีก่อเหตุอาชญากรรมอาจมีปัญหาด้านจิตไร้สํานึกท่ีกระตุ้นให้ตนเองแสดงออกไปตามความพึงพอใจ 
    2) จิตสํานึก (Conscious mind) เป็นสภาวะท่ีบุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสท้ังห้า ท่ีบุคคลจะมีการรู้ตัวเอง

ตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่ คิดอย่างไร โดยอาศัยหลักแห่งเหตุผล ผู้กระทําผิดในขั้นนี้มักกระทําผิดประเภท ลักทรัพย์ 
ทําลายทรัพย์สิน 
    3) จิตก่อนสํานึก (Preconscious mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ท่ีสะสมไว้แต่มีลักษณะเลือนลาง เม่ือ
ถูกสภาวะหรือสิ่งกระตุ้นท่ีเหมาะสมหรือสามารถนํากลับมาใช้ในระดับจิตใต้สํานึกได้ พวกที่กระทําผิดในข้ันนี้มักเป็นพวกท่ีมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ข่มขืน อนาจาร 
  2.1.3 ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558, หน้า 117) 
    โรเบิร์ต เมอร์ตัน (Robert Merton) ได้นําทฤษฎีของ เคอร์ไคม์ มาสร้างทฤษฎีใหม่เพ่ืออธิบายพฤติกรรม

อาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวัฒนธรรมสังคมเป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนในสังคม     
เมอร์ตันชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีวิธีการเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเขาประสบต่างกันและพฤติกรรมเบี่ยงเบนปรากฏออกมาหลาย

รูปแบบ คือ 
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    1) ผู้ปฎิบัติ (Conformist) เป็นกลุ่มท่ียอมรับเป้าหมายของวิธีการที่สังคมเห็นว่ามีความเหมาะสม ซ่ึงผู้
ปฏิบัติตามสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เช่น นักโทษผู้ถูกคุมขังปฏิบัติตามระเบียบกลับตัวประพฤติตนดี เพ่ือจะได้รับการอภัยโทษ 
    2) พวกแหวกแนว (Innovation) เป็นผู้ท่ีมีค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตแบบเดียวกับพวกแรก แต่ไม่ยอมรับ
และไม่ทําตามวิธีการท่ีสังคมกําหนดและหันไปใช้วิธีการใหม่ เช่น อยากออกจากเรือนจํา อยากออกจากคุก โดยหาวิธีหลบหนี

หรือหาทางออกทางอ่ืน 
    3) พวกเจ้าระเบียบ (Rituatist) ไม่ต้องการกระทําตามเป้าหมายท่ีคนท่ัวไปต้องการเพราะคิดว่าเป้าหมาย

เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีไม่จริง เป็นภาพลวงตา แต่กลับยอมรับวิธีการที่สังคมกําหนด กล้าผิดหวัง ไม่ชอบยอมรับความเป็นจริง 
พยายามทําความดีเพ่ือให้สังคมยอมรับ 
    4) พวกหนีโลก (Retreatist) เป็นคนท่ีไม่ยอมรับท้ังวิธีการและเป้าหมายท่ีสังคมยอมรับ ไม่มีหลักใด ๆ ใน
ชีวิต สิ้นหวังและไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นคนดีของสังคม เช่น นักโทษท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีการฆ่าตัวตายเพื่อหนี

ปัญหา 
    5) พวกกบฏ (Rebelist) เป็นผู้ท่ีไม่ยอมนับค่านิยมและวิธีการท่ีสังคมกําหนดและพยายามสร้างค่านิยมและ

วิธีการขึ้นมาใหม่แทน เช่น นักโทษขัดขืนไม่ฟังคําสั่งของผู้คุม ทําตัวต่อต้านในเรือนจํา 
 

  2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
นักโทษหนุ่มนิรนามผู้ท่ีกําลังจะฆ่าตัวตายในเรือนจํา (www.the momentum.com., 2562) ได้เขียนบันทึก

เรื่องราวในคุกครํ่าครวญอย่างคนไร้ความหวัง “หวนคิดถึงอดีตอย่างคนไร้อนาคตและฝันร้ายหลอกหลอนอย่างคนไร้ความสุข 
เขาบรรยายสภาพในคุกให้เห็นถึงรอยปริแยกของกําแพง กลิ่นเหม็นหืนของเสื้อผ้าขาดว่ินและบทสนทนากับผู้คุมท่ีอยู่รายล้อม

ชวนให้สังเวชเวทนา เรื่องราวเกิดข้ึนนับต้ังแต่วันข้ึนศาล เขาใช้การบรรยายความรู้สึกนึกคิด ติดสลับกับการบรรยายเหตุการณ์

ในปัจจุบัน บ้างกใ็ส่จินตนาการสยองขวัญท่ีเกิดข้ึนในห้องขัง บ้างก็เล่าความหลังเม่ือคร้ังยังเด็กกับหญิงสาววัยแรก บ้างก็เขียน

ถึงความรักที่มีต่อลูกสาวอย่างสุดหัวใจ เหมือนเป็นถ้อยคําอันโหดร้ายตามติดอยู่กับตัว ติดหนึบท่ีหน้าลูกกรงห้องขัง เข้าจู่โจม
ครอบครองในยามตื่น คอยเฝ้ามองในยามหลับกระสับกระส่ายแล้วปรากฏโฉมใหม่เป็นคมมีดในยามฝัน” 
  บทความของนักโทษหนุ่มนิรนามท่ีได้เขียนบันทึกไว้ ย่ิงอ่านย่ิงเห็นความเป็นมนุษย์ของนักโทษท่ีต้องถูกขัง ได้ยิน
เสียงลมหายใจท่ีกําลังจะขาดหาย จนสะท้อนใจขึ้นว่านอกจากการเป็นอาชญากรแล้ว เขายังเป็นพ่อของลูก เป็นสามีของภรรยา 
หรืออาจเป็นเพ่ือนท่ีดีของใครสักคน ซ่ึงงานเขียนชิ้นนี้ทําให้รู้สึกอย่างแจ่มชัด คือการเข้าไปทําความรู้จักกับนักโทษประหาร

อย่างลึกซ้ึง ได้ฟังเสียงท่ีเราไม่เคยได้ฟัง ได้เห็นความอ่อนโยนและอ่อนแอของมนุษย์จากคนท่ีเรามองว่าเป็นอาชญากรเลวร้าย

ของสังคม และงานชิ้นนี้ทําให้คนภายนอกได้รู้สึกกับความเครียด ความกดดันหลาย ๆอย่างของนักโทษอยู่ข้างใน ความเครียด 
และจากปัญหาความเครียด ความกดดัน สภาพจิตใจ ของผู้ต้องขังในเรือนจํานั้น เกรแฮม ไซคิส (Grasham Sykes) ผู้ท่ีได้ศึกษา  
ถึงผลกระทบของผู้ต้องขังโดยเรียกชื่อผลกระทบนี้ว่า “ความเจ็บปวดของการถูกจองจํา” โดยไซคิส ได้กล่าวถึงการก่อให้เกิด

ความกดดันและความเจ็บปวดของการถูกจองจํา การถูกจํากัด ดังกล่าวมีอยู่ 3 ประเภท (รณกรณ์ เอกฉันท์, 2558, ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 หน้า 297-313.) คือ 
   1. ปัญหาเกี่ยวกับการถูกจํากัดด้านเสรีภาพ การสูญเสียเสรีภาพ เป็นสภาพความกดดันประเภทแรกที่ผู้ต้องขัง

ประสบเม่ือถูกจองจํา เพราะนักโทษจะต้องถูกจํากัดให้อยู่แต่ในเรือนจํา สภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากการถูกจํากัดด้านเสรีภาพ

ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของความเป็นมนุษย์และเป็นผลให้ผู้ต้องขังได้รับความกดดันอย่างมาก เหตุนี้เองไซคิส จึงมีแนวคิดเพ่ือลด

ความกดดันนี้โดยการให้ผู้ต้องขังนี้ได้มีโอกาสเจอญาติมิตรบ้างอาจดีกว่าอยู่ในเรือนจํา 
   2. ปัญหาเก่ียวกับการถูกจํากัดด้านเคร่ืองบริโภค บริโภค และบริการในเรือนจํา ผู้ต้องขังจะได้รับการตอบสนองต่อ

ความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านวัตถุ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่หลับนอน ไซคิสได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องขังไม่มีสิทธิท่ีจะเลือก ไม่มี
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สิทธิท่ีจะกระทําการใด ๆ ท่ีชอบ ไม่มีการพักผ่อนท่ีเป็นส่วนตัว ไม่มีเคร่ืองใช้อุปกรณ์เป็นของตนเอง ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาในจุด

นี้การให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังท่ีจะเลือกทําในสิ่งท่ีชอบแม้อยู่ในเรือนจําโดยอยู่ในขอบเขตของเจ้าพนักงาน 
   3. ปัญหาเก่ียวกับการจํากัดด้านความสัมพันธ์ทางเพศ การถูกจองจําทําให้ผู้ต้องขังต้องถูกตัดขาดจากเพศตรงข้าม 
ตัดจากการมีเพศสัมพันธ์ ความเป็นชายจึงกําลังถูกคุกคาม ท้ังการย่ัวยวน ให้เขาหันไปสู่ความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ หรือถูก

ข่มขืนโดยผู้ชายด้วยกันก็ตาม ไซคิส มองว่าการท่ีปล่อยผู้ต้องขังมีเพศสมัพันธ์แบบรักร่วมเพศนั้นเป็นเรื่องท่ีไม่สมควร เพราะจะ

ทําให้เกิดความวิตกกังวลทําให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดความด่างพร้อยกับพวกเขาเม่ือไหร่ 
  

  2.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  2.3.1 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง, 2549) 
     1) ข้อ 11 ผู้ต้องขังแปลงเพศหรือกลุ่มท่ีมีจิตใจแตกต่างไปจากเพศกําเนิดให้ถือสถานะของเพศกําเนิดในการ

ตัดผมหรือไว้ผมขณะถูกคุมขังในเรืองจํา 
     2) ข้อ 25 ให้นําผู้ต้องกักขังเข้าห้องขัง เวลา 18.00 น. และนําออกจากห้องขัง เวลา 06.00 น. 
     3) ข้อ 61 ให้มีการเย่ียมจากญาติผู้ต้องกักขังป่วยได้ในระหว่างวันและเวลาราชการตามปกติโดยให้จัดเย่ียม 
ในสถานพยาบาลของสถานที่กักขัง หรือสถานท่ีอ่ืนใดอันสมควร แต่ต้องเป็นสถานท่ีท่ีญาติและผู้ต้องกักขังได้สนทนากัน อย่าง
ใกล้ชิด และเย่ียมได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที 
     4) ข้อ 76 ผู้ต้องกักขังไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างจากการทํา งาน แต่อาจได้รับรางวัลจากผลงานท่ีทํา 
  2.3.2  กาํหนดการในเรือนจํา (คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจํา Prisoner webbook By Rom, 2562) 
     วันธรรมดา 
     05.30 น.  ให้สัญญาณปลุก 
     06.00 น.  ลงจากห้องแล้วปฏิบัติกิจส่วนตัว 
     06.30 น.  ฝึกกายบริหารหรือระเบียบแถว 
     07.00 น.  เตรียมตัวและรับประทานอาหาร 
     08.00 น.  เคารพธงชาติแล้วอบรม 
     08.30 น.  เข้าโรงงานฝึกวิชาชีพหรือศึกษาอบรม 
     12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
     13.00 น.  ฝึกวิชาชีพหรือศึกษา 
     15.30 น.  เลิกงานแล้วเล่นกีฬาและอาบน้ํา 
     16.00 น   รับประทานอาหารเย็น 
     17.00 น.  ขึ้นเรือนนอน 
     21.00 น.  ปฏิบัติศาสนกิจก่อนนอน 
     วันหยุดราชการ 
     05.30 น.  ให้สัญญาณปลุก 
     06.00 น.  ลงจากห้องแล้วปฏิบัติกิจส่วนตัว 
     06.30 น.  ฝึกกายบริหารหรือระเบียบแถว 
     07.00 น.  เตรียมตัวและรับประทานอาหาร 
     08.00 น.  เคารพธงชาติและทําความสะอาดสถานท่ี เครื่องแต่งกาย ตลอดจนเคร่ืองหลับนอน  
        เล่นกีฬาตามอัธยาศัย 
     08.30 น.  เข้าโรงงานฝึกวิชาชีพหรือศึกษาอบรม 
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     12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
     13.00 น.  ฟังธรรม หรืออบรมศีลธรรมหรือเล่นกีฬาหรือการบันเทิง 
     15.30 น.  อาบน้ํา 
     16.00 น   รับประทานอาหารเย็น 
     17.00 น.  ขึ้นเรือนนอน 
     21.00 น.  ปฏิบัติศาสนกิจก่อนนอน 
 
3. วิเคราะห์ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา 
 

  จากผลสํารวจท้ังหมดของปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา มาจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 
  3.1 ความเครียด เป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้นักโทษเกิดความฟุ้งซ่านคิดมากจนอยากทําร้ายตัวเอง ไปถึงการตัด

ปัญหาท้ังหมดด้วยการฆ่าตัวตาย ท้ังนี้ความเครียดอาจเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้ก่อเหตุอาชญากรรมอีกด้วย โดยทฤษฎีของโรเบิร์ต 
เมอร์ตัน (Robert Merton) ชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีวิธีการเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเขาประสบแตกต่างกัน ประกอบกับวัฒนธรรม

สังคมยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนในสังคมอีกด้วย ดังนั้นวิธีการในการเผชิญกับปัญหา

หรือการแก้ไขปัญหาจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์วัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะหากผู้ต้องขังมีพ้ืนฐานทาง

ความคิดท่ีต่างกัน เช่น ผู้ต้องขังบางคนกระทําความผิดเพราะประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้เกิดจากเจตนาท่ีจะกระทําความผิด 
ทําให้ความรู้สึกผิดและความเครียดจึงอาจจะมีมากกว่าผู้ท่ีเจตนากระทําความผิด ส่งผลให้วิธีคิดในขณะท่ีอยู่ในเรือนจํามีความ

แตกต่างกันออกไป ผู้ท่ีไม่ได้มีเจตนาอาจจะรู้สึกผิดมาก กลัวว่าคนในสังคมจะมองว่าตนเป็นคนชั่วร้าย จนทนไม่ไหว จึงคิดหนี

ปัญหาโดยการฆ่าตัวตาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของเมอร์ตันท่ีชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีวิธีการเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเขาประสบ

ต่างกันและพฤติกรรมเบี่ยงเบนปรากฏออกมาหลาย โดยวิธีฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหานั้น จัดอยู่ในรูปแบบของพวกหนีโลก (retreatist) 
นักโทษประเภทนี้เป็นพวกไม่รับวิธีการและเป้าหมายที่สังคมยอมรับไม่มีหลักใด ๆ ในชีวิตควรท่ีจะเริ่มแก้ไขจากมุมมองความคิด 
ทัศนคติ ของนักโทษเหล่านี้เพ่ือจะรู้ถึงสาเหตุว่าทําไมถึงไม่รับวิธีและเป้าหมายที่สังคมยอมรับ เพ่ือจะได้รู้ถึงวิธีเปลี่ยนความคิด

ของนักโทษให้อยู่ในรูปแบบของ ผู้ปฏิบัติตาม (conformist) เป็นกลุ่มท่ียอมรับเป้าหมายของสังคม เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบัติตามระเบียบ

ของเรือนจําอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม 
 

  3.2 ความกดดัน คือปัจจัยท่ีเกิดจากความเครียดด้วยเม่ือตนเองเริ่มคิดมากก็จะย่ิงทําให้เกิดความกดดันมากย่ิงขึ้น 
เม่ือได้รับการกดดันมาก ๆ ไม่ว่าจากตนเองหรือผู้อ่ืน จะเริ่มบีบให้ตนกล้าทําหรือกล้าตัดสินใจโดยขาดความไตร่ตรองอย่าง  
รอบคอบ โดยทฤษฎีของ เกรแฮม ไซคิส (Gresham Sykes) ได้กล่าวถึงการก่อให้เกิดความกดดันและความเจ็บปวดของการ

จองจํา โดยสิ่งท่ีคอยก่อให้เกิดความกดดันปัจจัยแรก ได้แก่ การถูกจํากัดด้านเสรีภาพที่นักโทษจะต้องถูกจํากัดอยู่แต่ในเรือนจํา

เท่านั้น การถูกจํากัดด้านเสรีภาพซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของการเป็นมนุษย์ เป็นผลให้ผู้ต้องขังได้รับความกดดันอย่างมาก จึงมีแนวคิด
เพ่ือแก้ไขความกดดันของนักโทษโดยการให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพบญาติมิตรบ้างอาจดีกว่าอยู่แต่ในเรือนจํา ต่อมาคือปัจจัยกับ

การถูกจํากัดสถานเคร่ืองบริโภค การบริโภค บริการ ในเรือนจํานั้นผู้ต้องขังไม่มีสิทธิเลือก เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่ ไม่มีความ
เป็นส่วนตัว เหตุนี้ควรแก้ไขท่ีเรือนจํา การบริโภคก็ควรจะทําให้หลากหลายมากข้ึน ให้เวลาบางส่วนแต่ละวันเพ่ือความเป็นส่วนตัว

ของนักโทษโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้คุมห่าง ๆ เช่น ทางกล้องวงจรปิด เพ่ือให้นักโทษรู้สึกผ่อนคลาย อาจทําให้ปัญหา

เกี่ยวกับการถูกจํากัดด้านความสัมพันธ์ทางเพศเกิดข้ึนเพราะนักโทษได้เอาเวลาไปทําอย่างอ่ืนมากกว่าท่ีจะหมกมุ่นเกี่ยวกับการ

มีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศท่ีเป็นสาเหตุของการวิตกกังวลทําให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าเกิดความด่างพร้อยกับพวกเขา 
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  3.3 สภาพจิตใจ นี้มีท่ีมาเริ่มต้นจากความเครียด เม่ือเครียดก็จะเร่ิมกดดันตัวเอง เม่ือตนเองรู้สึกถึงความกดดันก็จะ

ทําให้สภาพจิตใจยํ่าแย่ลงเร่ือย ๆ จนทําให้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ โดยทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) กล่าวว่าจาก
ปัญหานักโทษฆ่าตัวตายในเรือนจํา นักโทษเหล่านี้มีการทํางานทางจิตอยู่ในระดับท่ี 1 คือ จิตไร้สํานึก (Unconscious mind) 
ทําหน้าท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามความพึงพอใจของตน เหตุนี้เม่ือนักโทษมีสภาพจิตใจยํ่าแย่จึงขาดสติไร้สํานึก กระทํา

อะไรลงไปโดยการขาดความยํ้าคิดจึงก่อให้เกิดการคิดสั้นฆา่ตัวตาย เช่นนี้จึงควรแก้ไขโดยปลูกฝังให้นักโทษมีการทํางานทางจิต

ระดับท่ี 3 คือ จิตก่อนสํานึก (Preconscious mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ไว้แต่มีลักษณะเลือนลาง เม่ือถูกกระตุ้นในท่ี

เหมาะสมก็จะสามารถนํากลับมาใช้ในระดับท่ี 2 คือ จิตสํานึกได้ เม่ือนักโทษมีจิตสํานึก คือ บุคคลท่ีรับรู้ประสาทสัมผัสท้ังห้า          
ท่ีบุคคลมีการรับรู้ตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไร คิดอะไร โดยอาศัยหลักแห่งเหตุผล เม่ือนักโทษมีสติ มีเหตุผลในการติดสินใจ

รู้สึกตัวตลอดเวลา ก็จะทําให้เปลี่ยนความคิดท่ีจะฆ่าตัวตายของนักโทษได้ เช่นนี้ปัญหาการฆ่าตัวตายของนักโทษในเรือนจํา

อาจลดน้อยลงหรือหมดลงได้ 
 

  3.4 ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในเรือนจําก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้นักโทษเกิดความกดดัน

เช่นว่านี้ได้ กล่าวคือ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ดังน้ี 
    1. การข้ึนนอนเร็วเกินไปทําให้เวลาต้ังแต่ 17.00 – 21.00 น. ผู้ต้องขังต้องข้ึนไปอยู่บนเรือนจํากันอย่างแออัด 
ไม่มีกิจกรรมทํา ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวควรจัดกิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายอย่างเหมาะสม เช่น ออกกําลังกาย ทําการเกษตร   
ทํากิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลาย 
    2. การเย่ียมญาติให้เวลาน้อยเกินไปและขาดความใกล้ชิดเท่าท่ีควร บ่อยคร้ังการคุยผ่านโทรศัพท์ทําให้สื่อสาร

กันอย่างไม่ชัดเจน และผู้มาเย่ียมส่วนใหญ่ต่างตะโกนแข่งกันเพราะต่างอยากเล่าเรื่องราวทั้งคนในและนอก ควรเพ่ิมการเย่ียม

อย่างใกล้ชิดและเพ่ิมเวลาอีกจาก 20 นาที เป็น 1 ชั่วโมง ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพ่ือแบ่งลําดับคิวนักโทษเพื่อ

ไม่ให้ญาติมาเยี่ยมมากเกินจนล้นเรือนจํา เพ่ือลดความตึงเครียดในการถูกตัดจากโลกภายนอก และความคิดถึงคนในครอบครัว 
และได้รับรู้เรื่องจากคนภายนอกและสังคมว่าเป็นอย่างไร 
    3. ผู้ต้องขังอาจต้องการเงินและต๋ัวเงินซ้ือของมากกว่ารางวัลจากผลงานเพ่ือได้ใช้จ่ายภายในเรือนจํา เพ่ือจะได้

ลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีญาติหรือทางบ้านส่งมาให้ใช้และเพ่ือลดความกดดันว่าตนเป็นภาระของครอบครัว 
    4. ควรให้อิสระกับคนท่ีแปลงเพศมากกว่ากลุ่มชายหญิงเพราะคนประเภทน้ีจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวทาง

จิตมากกว่าผู้ชาย โดยการแบ่งโซนเฉพาะผู้ท่ีแปลงเพศให้อยู่ในโซนเดียวกันเพ่ือป้องกันการถูกกระทําชําเลาจากเพศตรงข้ามหรือ

มีความเสี่ยงในการถูกคุกคาม ซ่ึงทางเรือนจําได้จัดให้อยู่กับนักโทษชายและอาจเกิดความผิดหวัง ความเสียใจท่ีไม่ได้ทําในส่ิงท่ีรัก 
เช่นนี้อาจทําให้กลุ่มคนประเภทน้ีเกิดความคิดสั้นและฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นจึงควรอนุโลมทรงผมของกลุ่มคนแปลงเพศไว้เล็กน้อย

ถึงพอสมควรเพื่อลดความเครียดและฆ่าตัวตายในเรือนจํา 
 
4. บทสรุป 
 

  แม้เป็นสิ่งท่ีสังคมยอมรับกันว่าการถูกลงโทษจําคุกเป็นมาตรการหนึ่งในการลงโทษผู้กระทําความผิด ซ่ึงการลงโทษ

นั้นย่อมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องโทษประสบกับความยากลําบากหรือเหตุการณ์รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็น

สภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา ท้ังนี้เพ่ือเป็นไปตามผลแห่งการกระทําความผิดซ่ึงได้ถูกกําหนดให้เป็นความผิดโดยกฎหมาย แต่อย่างไรก็
ตามปัจจัยหรือจิตสํานึกในการกระทําความผิดของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปหลายระดับ เม่ือต้องถูกจํากัดให้อยู่ใน

ภาวะท่ีไม่อาจหลีกหนีได้ เช่น ความอดอยาก ขาดอาหารท่ีเพียงพอ การถูกทําร้ายจากนกัโทษด้วยกัน อาการเจ็บไข้ได้ป่วยและ

ยังรวมไปถึงทางด้านจิตใจ เช่น เกิดความทุกข์จากการต้องห้างไกลครอบครัว ความรู้สึกเสียใจ หดหู่ หวาดกลัว เศร้าเสียใจ 
ตลอดจนผลกระทบจากสังคม เช่น ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง การถูกตราหน้าว่าเป็นคนคุก การขาดโอกาสจาก
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สังคมที่จะให้ทํางานเพ่ือมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ จึงทําให้เกิดภาวะความกดดันของผู้ต้องขังบางคนจนเป็นตัวแปล

สําคัญท่ีทําให้ผู้ต้องขังเกิดความฟุ้งซ่านคิดมากจนอยากทําร้ายตัวเอง ไปจนถึงการตัดปัญหาท้ังหมดด้วยการฆ่าตัวตาย 
  ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาและทําความเข้าใจกันอย่างลึกซ้ึงถึงสาเหตุและปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา 
ท้ังนี้เพ่ือให้รัฐมีวิธีการลงโทษหรือปฏิบัติแก่ตัวผู้ต้องขังให้เหมาะสมและเป็นการปกป้องคุ้มครองสังคมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

ท้ังฝ่ายผู้ต้องขัง ผู้เสียหายจากการกระทําผิดของผู้ต้องขังและสังคมโดยรวม   
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 

  5.1 จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดความกดดันและความเครียดของผู้ต้องขัง เช่น กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมนันทนาการ 
  5.2 เปลี่ยนเวลาในการเข้าเย่ียมของญาติของผู้ต้องขัง จากกําหนดเวลาเยี่ยม 10 - 15 นาที เปลี่ยนให้มีเวลาการเข้า

เย่ียมให้มากกว่านี้ตามความสมควร พร้อมท้ังให้ญาติเข้าถึงตัวผู้ต้องขังโดยได้รับความควบคุมจากระยะไกล เช่น มองผา่นกล้อง 
CC TV  
  5.3 มีการเพ่ิมงบประมาณในการปรับปรุง เรือนนอน โรงอาหารเพ่ือลดความแออัดและความเครียดของผู้ต้องขัง 
  5.4 รณรงค์ให้บุคคลภายนอกรับรู้ความเป็นอยู่และความกดดันของผู้ต้องขังภายในเรือนจํา เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้กระทําผิด

ท่ีรู้สํานึกและเพ่ือให้บุคคลในสังคมเกรงกลัวต่อการกระทําความผิด 
  5.5 จัดให้มีท่ีปรึกษาปัญหาทางความคิด ทางอารมณ์ ภายในเรือนจําเพ่ือให้ผู้ต้องขังได้ระบายความตรึงเครียดออก

และได้รับการแนะนําให้คําปรึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
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An Error Analysis of English Diaries Written by  
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Abstract 

 
 The purpose of this study was to analyze errors found in students’ English diaries. The sample 
comprised 70 fourth year English major students, faculty of Humanities and Social Sciences, enrolling in 
the course Internship for English Major in the second semester of the academic year 2018. Research 
instruments were 70 pieces of students’ 190-220-word diaries and an Error Identifying Form. Percentage 
was used to analyze quantitative data and content analysis was used to analyze qualitative data. The 
research findings are as follows: 
 There were four main types of error found in students’ English diaries. 1) Morphological errors 
(57.48%): The errors composed of the usage of verb tense, verb form, plural form, omission, articles, 
preposition, etc. 2) Syntactic errors (12.70%) consisted of fragment, run-on and structure of the sentence. 
3) Lexical errors (8.97%) comprised degree of word usage, word collocation, word formation, redundancy, 
and idiom usage. 4) Mechanical errors (20.79%) composed of punctuation, misspelling, capitalization, 
and letter spacing.   
 
Keywords: error, error analysis, English diaries 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนไดอารีภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 70 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยไดอารี
ภาษาอังกฤษความยาว 190-220 คํา จํานวน 70 ชุด และแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนไดอารีภาษาอังกฤษ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 ข้อผิดพลาดท่ีพบมี 4 ประเภทใหญ่ 1) ข้อผิดพลาดด้านการใช้คํา คิดเป็น 57.48% ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการใช้คํากริยา
แสดงกาล การใช้รูปคํากริยา การละคํา การใช้พหูพจน์ การใช้คํานําหน้านาม และการใช้คําบุพบท 2) ข้อผิดพลาดด้านวากย 
สัมพันธ์ คิดเป็น 12.70% ได้แก่ การเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ การเขียนข้อความทับซ้อนในประโยค/ยาวเกินจําเป็น โครงสร้าง
ประโยคไม่ถูกต้อง 3) ข้อผิดพลาดด้านการเลือกใช้คํา คิดเป็น 8.97% ได้แก่ การเลือกใช้คําไม่เหมาะสม ใช้คําท่ีเกิดร่วมกัน   
ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการสร้างคํา 4) ข้อผิดพลาดด้านกลไก คิดเป็น 20.79% ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน ข้อผิดพลาดในการสะกดคํา และข้อผิดพลาดในการใช้อักษรตัวใหญ่  
 
คําสําคัญ: ข้อผิดพลาด  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  ไดอารีภาษาอังกฤษ  
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Rationale and Statement of the Problems  
  

 English is an important language most people use in communication around the world. It is used 
as a medium for education, business and politics. It also allows people understand cultures of other 
countries. Therefore, English is considered to be a global language or the language of the world and the 
number of people who want to learn English around the world has been increased continually.  
 In Thailand, English has played an important role in education at all levels; primary level, lower 
secondary level, higher secondary level, and tertiary level or university level. The curriculum at each level 
provides at least one basic English course for students to practice language skills; listening, speaking, 
reading and writing. Students have to practice all language skills in the classroom and sometimes the 
teachers ask them to practice the language skills outside the classroom in real situation such as; 
interviewing foreigners at the airport or at interesting places in local areas, creating a VDO clip to promote 
cultures or interesting places in local areas, or writing a diary.  
 Udon Thani Rajabhat University is the institution of higher education where international and 
local knowledge meet to empower the community and the region. Udon Thani Rajabhat University has 
provided the four-year program majoring in various fields under 5 faculties: education, humanities and 
social sciences, management science, science and technology. Faculty of Humanities and Social Sciences 
has major roles in preserving and expanding local knowledge and cultures as well as providing an 
exposure to global and international values (Udon Thani Rajabhat University, 2019). The faculty provides 
curricula for Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Public Administration and Bachelor of 
Laws. The English program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University, 
has provided valuable courses for undergraduate students in order to prepare them to the new world of 
Thailand 4.0. Before graduating Bachelor of Arts in English, students have to enrol in the course 
“Internship for English Major.” The aim of this course is to provide students to use English in working 
situations in government and private sectors, and learn how to work and deal with people effectively for 
preparing themselves for future careers. During the period of internship, the students are assigned to write 
an English project related to their internship and write an English diary every day (English Program, 2018; 2). 
 Writing is very important in our daily life, especially for learning and expressing the knowledge.  
Graham (2006: 187) states that writing is one of the most essential and effective tools for learning and 
presenting our knowledge. Writing might be the most difficult skills for students since it is a complex 
cognitive activity. As Nunan (1989: 36) claims that writing is a complex cognitive activity in which the writer 
is required to demonstrate control of variables simultaneously. At the sentence level, the writer needs to 
control contents, format, sentence structure, vocabulary, spelling and letter formation. At the paragraph 
and text level, the writer needs to be able to structure and integrate information into cohesive and 
coherent paragraph. Hyland (2003: 3-4) also mentions that producing effective writing requires various 
areas of competences. For successful communication as well as writing diary, writers must have 
communicative competence. Hedge (2000: 56) defines communicative competence into 4 main areas: 1) 
Linguistic competence: spelling, pronunciation, vocabulary, word formation, grammatical structure, 
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sentence structure and linguistic semantics; 2) Pragmatic competence: the relationship between 
grammatical forms and functions and able to stress and intonation to express attitude and emotion 
correctly and appropriately; 3) Discourse competence: how to take longer turn, use discourse markers and 
open and close conversations; 4) Strategic competence: the ability to take risk in using both spoken and 
written language, use of communicative strategies. 
 A number of researchers have done research on error analysis in order to find out exact problems of 
students’ English writing. This research also analyzed errors of English diaries written by internship 
students majoring in English to find out problems on writing in order to help students improve their 
writing. The research findings could be a guideline for lecturers and students in the field of English writing.    
 
The purposes of the research 
 

  The purposes of the research are as follows: 
 1. To analyze and classify errors found in the diaries into types.  
 2. To indicate the frequency of each error found in the diaries.  
 
Methodology 
 

 The subjects 
 The subjects were 70 fourth year English major students, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, who enrolled in the course Internship for English Major in the second semester of the academic 
year 2018. 
 

 Research Instruments 
 There were 2 types of research instruments in this study as follows: 
 1. Students’ English Diaries 
     Seventy student’s pieces of English diaries from the students were used for error analysis. 
 2. An Error Identifying Form  

    The Error Identifying Form used to note the frequency of errors was marked in a table on each 
copy of the Form.  
 

 Data Collection 
 The processes of qualitative phase data collection were as follows: 

1. Students were assigned to write 190-220-word diaries during their three-month internship at  
the workplace.  

2. Seventy pieces of students’ diaries were collected and analyzed to identify and classify errors 
into the error types and their frequency.   
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 Data Analysis 
 Error analysis processed in this study based on Ellis (1994: 100-103) and Gass & Selinker (2008: 
103) as follows: 
  1. Students’ English diaries were photocopied, read and analyzed by the researchers. 
 2. The researchers classified the errors into error types. 

3. The researchers identified the errors to find the differences and the similarities of error types  
by coding them into groups.  
       4. The researchers counted and marked the frequency of each error code in the forms. 
 Errors were analyzed into global and local errors based on Ferris (2005: 35-36). According to 
Ferris, global errors include morphological errors and syntactic errors whereas Local errors include lexical 
errors and mechanical errors. Dodge (2019: 1) states that global errors refer to those that interfere with 
the comprehensibility of a text.  They are errors concerning overall content, ideas, and organization of the 
writer's argument.  Local errors refer to minor errors that do not impede understanding of a text.   
 The results of the study are illustrated in Table 1. 
 

Table 1 Error Identification and the Frequency of each Type of Errors Found in students’ English Diaries 
Type of Errors Frequency Percentage 
1. Global errors (Errors that interfere with the comprehensibility of a text.) 
    1.1 Morphological  errors 
          1.1.1 Verb tense 150 19.25 
          1.1.2 Verb form 69 8.85 
          1.1.3 Plural form 51 6.55 
          1.1.4 Omission 49 6.29 
          1.1.5 Article 38 4.88 
          1.1.6 Preposition 35 4.49 
          1.1.7 Infinitive 23 2.95 
          1.1.8 Transition signals/ conjunction 9 1.15 
          1.1.9 Relative pronoun 7 0.90 
          1.1.10 Possessive 6 0.77 
          1.1.11 Subject-verb agreement 4 0.51 
          1.1.12 Determiner 4 0.51 
          1.1.13 Word order 3 0.38 

Total 448 57.48 
    1.2 Syntactic errors 
          1.2.1 Fragment 64 8.21 
          1.2.2 Run-on 20 2.57 
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Table 1 Error Identification and the Frequency of each Type of Errors Found in students’ English Diaries 
Type of Errors Frequency Percentage 
          1.2.1 Structure of the sentence 15 1.92 

Total 99 12.7 
2. Local errors (Minor errors that do not impede understanding of a text.)  
    2.1 Lexical errors 
          2.1.1 Degree of word usage 23 2.95 
          2.1.2 Word collocation 22 2.82 
          2.1.3 Word formation 16 2.05 
          2.1.4 Redundancy 6 0.77 
          2.1.5 Idiom usage 3 0.38 

Total 70 8.97 
    2.2 Mechanical errors   
          2.2.1 Punctuation 58 7.44 
          2.2.2 Spelling 52 6.67 
          2.2.3 Capitalization 44 5.65 
          2.2.4 Letter spacing 8 1.03 

Total 162 20.79 
Grand Total 779 100 

 

  Table 1 shows error identification and the frequency of each type of errors. A total error of 4 
types of errors made by fourth year English major students is 779 errors. The highest frequency of errors 
found in Morphological errors (57.48%). When considering sub-type of errors, the highest frequency of 
errors found in the use of verb tense (19.25%), the use of verb form (8.85%) and fragment (8.21), 
respectively. 
 
Conclusion and Discussion 
 

 There were four main types of error found in students’ English diaries. 1) Morphological errors 
(57.48%) included the usage of verb tense, verb form, plural form, omission, articles, preposition, 
infinitive, transition signal/ conjunction, relative pronoun, possessive, subject-verb agreement, determiner, 
and word order. 2) Syntactic errors (12.70%) composed of fragment, run-on and structure of the sentence. 
3) Lexical errors (8.97%) composed of degree of word usage, word collocation, word formation, 
redundancy, and idiom usage. 4) Mechanical errors (20.79%) composed of punctuation, misspelling, 
capitalization, and letter spacing.   
 From the research results, the students showed their weakness on writing although they studied 
English as their major. This may cause from the differences between Thai and English, especially verb 
tense that students showed the topmost errors on this sub-type of errors. The conjugation causes 
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problems when writing English because the two systems are different. Errors on verb tense were also 
seen when reading students’ English diaries, “I met and greet a lot of tourists who came from other 
countries.” Other than verb tense, students had problems with verb form; for example, “I was assigns to 
send emails.” Plural was also a problem when writing English diaries such as “There were 2 booking 
number for 18 person.”  The main syntactic errors of Thai students when writing English were fragments 
such as “After we finished.” and “When I arrived.” Punctuation and spelling were the mains errors of 
Mechanical errors. The results of this study conforms to the study of Nonkukhetkhong (2013: 54-5) which 
studied 49 English paragraphs of first year English major students. The result of the study shows that the 
grammatical errors gained the most frequent errors as 47.41%, followed by errors in sentence structure 
(19.53%), mechanical errors (19.19%) and semantic errors (2.17%). The results are in line with the study of 
Donsiriritthikul (2015), who studied an error analysis of English paragraph writing of third year English major 
students, Udon Thani Rajabhat University. From the research results, there were 15 subtypes of errors 
from syntactic errors, morphological errors, lexical errors and mechanical errors. 
 From the findings above, it is clearly seen that teachers/lecturers of English should study 
students’ English errors on writing English because these errors are the feedback of the effectiveness of 
teaching and learning writing. When teachers or lecturers of English know what areas are serious problems 
that students always confront when writing English, they should emphasize on these aspects of English 
when teaching English. Finally, the teachers/lecturers can help improve students’ English writing.  
 
Recommendations  
 

 Based on the research findings, the recommendations are as followed: 
 1. Recommendations for using this research findings  
     1.1 Teachers/lecturers should pay more attention and add more consideration on teaching 
writing English diaries.  
     1.2 Teachers/lecturers must encourage students to see the importance of writing English 
diaries emphasizing on both global and local levels.  
     1.3 Teachers/lecturers should help students focus more on the weak points of writing English 
diaries found from the study such as verb tense, verb form, fragment, punctuation, spelling and plural 
form. 
 

 2. Recommendations for further study        
    2.1 Further study should have larger and more various groups of the subjects.       
    2.2 Further study should be compared between the learners from different levels of language 
ability.    
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บทคัดย่อ 
 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบถึงการหลบหนีเข้าเมืองไปทํางานของคนไทยบางกลุ่ม                

โดยอาศัยช่องทางในฐานะเป็นนักท่องเท่ียวและหลบหนีอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเพ่ือหางานทําซ่ึงมี
ค่าตอบแทนจากการทํางานท่ีสูงกว่าในประเทศไทย ซ่ึงเรียกว่ากันว่า “แก็งผีน้อย” ท้ังนี้อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญจากความ
ต้องการทางด้านการเงินเพ่ือนํามาซ่ึงปัจจัยสี่ในการดํารงชีพ ประกอบไปด้วย ความต้องการอาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค ประกอบกับพฤติกรรมการเลียนแบบคนไทยท่ีเคยกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้มาก่อน โดยมีการบอก
กล่าวต่อ ๆ กันไปในหมู่ของผู้ท่ีมีความต้องการไปทํางานในประเทศเกาหลีใต้ ทําให้ในปัจจุบันการกระทําผิดกฎหมายดังกล่าว
ได้ขยายออกไปอย่างเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบท่ีสําคัญหลาย ๆ ประการท้ังในระดับประเทศเรื่องการท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้
วิธีการยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศสําหรับคนไทย และเป็นผลพวงต่อมาท่ีจะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  
นอกจากน้ันยังส่งผลกระทบต่อตัวผู้กระทําความผิดเองไม่ว่าจะทางกายและจิตใจ อันเนื่องจากการไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใน
ฐานะเป็นพลเมืองของประเทศเกาหลีใต้ หรืออาจเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเพราะต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกังวลในการ
หลบหนี รวมถึงการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับเพศและการถูกหลอกลวงในการได้รับค่าตอบแทน ดังนั้นหากไม่รีบ
ดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลร้ายแรงข้ึนมากกว่าเดิมในอนาคตได้ 
 
คําสําคัญ: หลบหนีเข้าเมือง  เกาหลีใต้  ค้าประเวณี  แก็งผีน้อย   
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Abstract 
 
This article aimed to analyze the illegal immigration of some Thai people to South Korea as the 

tourists and become illegal labors because they have expected higher wages than Thailand. They are called 
“ The little ghost gang” . The important factors of illegal immigration are money for basic needs: food, 
residence, apparel and medicine. Moreover, imitating in this behavior is the motivation to commit an 
offence and affects the relationship between the countries in order to cancel the visa for Thai people 
and tourism industry. In addition, there are some impacts on offence-self physically and mentally since 
there is no medical welfare as the South Korea citizen or there are some mental illness problems because 
they have separated from the family and worried about fleeing and became the criminal victim regarding 
sexual and deceive issues. Therefore, without solving the problems, it will become the bigger issue in the future. 

 
Keywords: immigration, South Korea, prostitution, ghost gang 
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1. บทนํา  
 

ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษา

โรค หรือท่ีเรียกกันว่า “ปัจจัยสี่” ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่ว่ามนุษย์ในยุคสมัยใดต่างแก่งแย่งกันเพ่ือให้ได้มา ซ่ึงในอดีตอาจจะอยู่ในรูป

ของการทําสงครามเพื่อแย่งชิง แต่ในปัจจุบันสิ่งท่ีจะทําให้มนุษย์ได้สิ่งเหล่านี้มา คือ “เงิน” ซ่ึงเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําให้

ได้มาในสิ่งท่ีต้องการ ประกอบกับในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นยุคท่ีคนในสังคมคารพหรือมองท่ีวัตถุ ท่ีเรียกกันว่า “วัตถุนิยม ดังนั้น
บุคคลใดหรือครอบครัวใดท่ีมีฐานะท่ีดีจึงได้รับการยกย่องในสังคมวัตถุนิยม สิ่งต่าง ๆเหล่านี้จึงเป็นท่ีมาของคนไทยท่ีหลบหนีไป

ทํางานในประเทศท่ีให้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าในประเทศไทย ซ่ึงประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศท่ีคนไทยหลบหนีเข้าเมือง

เพ่ือเข้าไปทํางานมากท่ีสุดประเทศหนึ่งอันเนื่องมาจากการท่ีมีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานท่ีสูงกว่าประเทศไทยจากมวล

ดัชนีท่ีสูงกว่า อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวนี้แม้จะทําให้ผู้ท่ีหลบหนีบางคนหรือบางกลุ่มได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าใน

ประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทํานี้จะไม่เกิดปัญหาและผลกระทบท่ีตามมาอย่างไม่คาดคิด ดังต่อไปนี้ 
ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาในการเลือกศึกษาเรื่องแก๊งผีน้อยในเกาหลีเพ่ือทราบสาเหตุของการกระทําความผิด แนวทางการ

แก้ไขและลดปัญหาการลักลอบเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ 
 
2. นิยามศัพท์และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

 2.1 นิยามศัพท์ 
 แก๊งผีน้อยในบทความวิชาการนี้คือ กลุ่มคนไทยท่ีเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยไม่มีเอกสารเดินทางหรือการตรวจ

ลงตราหรือไม่มีใบอนุญาต ซ่ึงสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 

 2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham 

Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเน้นในเร่ือง

ลําดับข้ันความต้องการ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการอันใหม่ท่ีสูงข้ึนเม่ือความต้องการพื้นฐานได้รับการ

ตอบสนอง เช่น เม่ือมนุษย์มีความม่ันคงความปลอดภัย กินอ่ิมนอนหลับแล้ว จะมีความต้องการอ่ืนจะเข้ามาทดแทนเป็นพลัง 
จูงใจให้ทําพฤติกรรม เช่น อาจต้องการความสําเร็จในชีวิตเพ่ิมข้ึน มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เป็น 5 
ระดับ ด้วยกัน เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด (ครูประถม, 2017) ดังน้ี  

       ระดับ 5 ความต้องการท่ีจะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน 
       ระดับ 4 ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
       ระดับ 3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ 
       ระดับ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
       ระดับ 1 ความต้องการทางสรีระ 
2. ทฤษฏีการเลียนแบบ (Imitation Theory) การ์เบียล ทาร์ด (Gabriel Tarde) เห็นว่า ปัจจัยทางชีวภาพ และ

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีทําให้เกิดอาชญากรรมและสังคมมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรม โดยทาร์ด ได้วางกฎของการ

เลียนแบบไว้ สามารถสรุปได้ว่าการเลียนแบบมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1. มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบคนอ่ืน 
 2. ผู้ท่ีมีฐานะต่ํากว่าจะเลียนแบบผู้มีฐานะสูงกว่า 
 3. มนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
 4. การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้ 
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 5. อาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่น (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558) 
3. ระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

 นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามายังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ต้องมีหนังสือเดินทางท่ีไม่หมดอายุพร้อมขอวีซ่า

ให้สมบูรณ์ พลเมืองของประเทศหรือภูมิภาคท่ีมีข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าอาจเข้าเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่า สถานทูตหรือสถาน

กงสุลเกาหลีใต้สามารถออกวีซ่าได้สองประเภทคือวีซ่าระยะสั้นอยู่ได้ถึง 90 วัน และวีซ่าระยะยาวพิเศษสําหรับการอยู่ในช่วง

เวลานานกว่า 90 วัน นักท่องเท่ียวได้วีซ่าระยะยาวพิเศษจะต้องกรอกแบบลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวท่ีสํานักงานตรวจคนเข้า

เมืองตามท้องท่ีภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศ (angelstartravel, ม.ป.ป.) 
 และการหลบหนีเข้าเมืองไปทํางานอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลซ่ึงกระทําความผิดดังกล่าว มีบทลงโทษสําหรับ

ผู้กระทําความผิดและนายจ้างดังต่อไปนี้  
  1. บทลงโทษสําหรับนายจ้าง เกาหลีใต้มีกฎหมายลงโทษนายจ้างท่ีจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะถูกห้ามไม่ให้

จ้างแรงงานต่างชาติอีกและรับโทษตามกฎหมาย  
2. บทลงโทษสําหรับตัวผู้กระทําความผิดซ่ึงเป็นแรงงานต่างชาติ จะไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้อีก

และต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาท่ีเกินกําหนด 90 วัน คือ กรณีผิดกฎหมาย 1 เดือน ปรับ 100,000 วอน (3,333 บาท) 1-3 
เดือน ปรับ 1,500,000 วอน (50,000บาท) 3-6 เดือนปรับ 2,000,000 วอน (66,666 บาท) และ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 
4,000,000 วอน (133,333 บาท) 
 
3. ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการหลบหนีเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้  
 

เงินเป็นปัจจัยท่ีสําคัญบวกกับความยากจนทําให้คนต้องการหาสิ่งท่ีได้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าซ่ึงประเทศเกาหลีใต้เป็น

ประเทศท่ีมีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานท่ีสูงกว่าประเทศไทยมาจากมวลดัชนีท่ีสูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามการกระทํา

ดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ปัญหาและผลกระทบต่อระดับประเทศ  
 3.1.1 เกี่ยวกับการยกเลิกยกเว้นวีซ่า  
 ปัจจุบันคนไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพํานักนานถึง 90 วัน แต่ในอนาคต

รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้อาจยกเลิกการมิให้คนไทยเข้าเมืองโดยวิธีการยกเลิกวีซ่า เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 สื่อต่างประเทศ

รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ กําลังพิจารณายกเลิกการยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยที่มีผลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 
เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย และมีคนไทยหลบหนีเข้าไปทํางานในเกาหลีใต้เป็นจํานวนมาก 
จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้อย่างแท้จริงให้

ต้องทําวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการทําวีซ่าดังกล่าวด้วย 
(Workpoint New, 2018: ออนไลน์) 
 3.1.2 เกี่ยวกับด้านธุรกิจการท่องเท่ียว 
  ปัจจุบันตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี เริ่มเพ่งเล็งคนไทยอย่างหนักในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมานี้ ซ่ึงแต่
ก่อนหากนักท่องเที่ยวเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็สามารถผ่านเข้าประเทศได้ แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึนปัจจุบัน แม้ว่านักท่องเที่ยว

ชาวไทยสามารถแสดงเอกสารโดยเจตนาบริสุทธ์ิ แต่อาจจะถูกส่งกลับประเทศไทยได้ เช่น เป็นผู้สูงอายุ หรือคนวัยทํางานแต่ไม่

สามารถพูดภาษาเกาหลีหรือตอบคําถามท่ีเป็นภาษาอังกฤษได้ท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองซ่ึงในปัจจุบันอัตราการส่งตัวกลับมีอัตรา

ท่ีค่อนข้างสูงมาก จึงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเอเจนซ่ีทัวร์เนื่องจากนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นลูกค้ากลัวและไม่กล้าท่ีจะเดินทาง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1067 

เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ จะทําให้นักท่องเท่ียวจะสามารถเข้าประเทศได้อย่าง

แน่นอน (MRG Online, 2560: ออนไลน์) 
 

3.2. ปัญหาและผลกระทบต่อตัวผู้กระทําความผิดเอง  
 3.2.1 เกี่ยวกับทางด้านจิตใจและกาย 
 “เม่ือใดท่ีมนุษย์ได้รับผลกระทบต่อใจ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกายด้วยเช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือกายของ
มนุษย์ป่วย ใจก็จะป่วยตาม” การท่ีคนไทยผู้ท่ีกระทําความผิดต้องการท่ีจะหลบหนีเข้าไปทํางานท่ีประเทศเกาหลีใต้ได้นั้น ส่วน
ใหญ่ผู้กระทําความผิดจะเดินทางไปคนเดียวไม่ได้ไปกับครอบครัวเนื่องจากจะเป็นการยุ่งยากในการหลบหนี และแม้จะมีเพ่ือน

คนไทยท่ีหลบไปด้วยกัน แต่เม่ือไปถึงประเทศเกาหลีใต้แล้ว ผู้กระทําความผิดแต่ละคนต่างก็จะต้องแยกย้ายกันเพ่ือไปทํางาน

ตามแต่ท่ีตนต้องการเพ่ือแลกกับค่าตอบแทน โดยท่ีคนไทยเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงอาจทําให้

ผู้กระทําความผิดบางคนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจในขณะท่ีทํางาน เนื่องมาจากความหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะกลัวจะ

ถูกจับและดําเนินคดีทางกฎหมาย จนทําให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวล อีกท้ังยังการท่ีต้องพลัดพรากจากครอบครัว เกิด
ความรู้สึกอยากกลับบ้านตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้เพราะความต้องการที่พ่ึงทางจิตใจคือครอบครัว 
(BBC, 2018: ออนไลน์) 
 นอกจากนั้น การท่ีคนไทยเข้าไปอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายโดยการหลบหนีเข้าประเทศ คนไทย

ดังกล่าวจึงอยู่ในฐานะของผู้กระทําความผิด ไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะได้รับการดูแลอย่างดีเฉกเช่นนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปสร้างรายได้

ให้กับประเทศเกาหลี หรือแม้แต่จะสามารถหลบหนีอยู่ได้เป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม ก็ไม่อาจท่ีจะมีสถานะเป็นพลเมือง

เกาหลีได้เพราะอยู่ในสถานะของผู้กระทําความผิดท่ีเป็นคนต่างด้าว ดังนั้นผู้ท่ีหลบหนีเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายใน

ประเทศเกาหลีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการทางด้านสุขภาพ หากเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลจาก

รัฐบาลเกาหลีใต้ หรือหากได้รับการรักษาพยาบาล ก็ไม่อาจใช้สิทธิการรักษาพยาบาลท่ีดีได้ ซ่ึงจะเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อ

สุขภาพกายของคนไทยที่หลบเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างย่ิง (ข่าวสด, 2560: ออนไลน์)  
 3.2.2 เกี่ยวกับการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ซ่ึงสามารถอาจเกิดข้ึนได้ 2 กรณี 

  3.2.2.1 กรณีถูกหลอก ผู้กระทําความผิดบางคนถูกหลอกว่าให้ไปทํางานทางด้านเกษตรกรรม ทําสวน 
หรือทําไร่ ในบางรายหลอกว่าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่พอเดินทางไปทําจริง ๆ ผู้กระทําความผิดบางรายถูกบังคับ

ให้ค้าประเวณี เม่ือประสบปัญหาก็ไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ จากนายจ้างได้ เพราะกลัวถูกเจ้าหน้าท่ีทางการเกาหลีจับกุม 
เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 3.2.2.2 กรณีสมัครใจกระทําความผิดเอง ผู้กระความผิดบางกลุ่มก็ทราบอยู่แล้วว่าการกระทําของตน

เป็นการกระทําผิดทางกฎหมาย แต่สมัครใจไปเพราะความต้องการท่ีมีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังทางด้านการเงิน และปัจจัย 4 และ
ต้องการความม่ันคงในบั้นปลายชีวิตของตนเอง โดยเข้าใจว่างานท่ีตนต้องทําคืองานท่ีใช้แรงงานแต่ความจริงแล้วเม่ือเดินทาง

ไปทํางานจริงกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณี  
 3.2.4 เกี่ยวกับค่าตอบแทนจากการทํางาน  
 ด้วยความต้องการและความจําเป็นท่ีจะต้องมีเงินมาใช้จ่ายในการดํารงชีพของตัวผู้กระทําความผิดและ

ครอบครัว ในบางคร้ังผู้กระทําความผิดบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะถูกหลอกท้ังจากคนไทยด้วยกันหรือนายจ้างในประเทศ

เกาหลีให้ไปทํางานโดยนําค่าตอบแทนท่ีสูงมาใช้เป็นแรงจูงใจ แต่เม่ือไปเดินทางไปทํางานจริง กลับมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องถูกหักเป็น

จํานวนมาก และบางคนกลับโดนนายจ้างฉ้อโกงแรงงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย (BBC, 2018: ออนไลน์) 
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  3.3 ปัญหาและผลกระทบด้านความต้องการของมนุษย์  
 เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีท่ีสิ้นสุด ขณะท่ีความต้องการพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดข้ึนอีกต่อไปเร่ือย ๆ เงินจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้ตัวผู้กระทําความผิดมีแรงจูงใจท่ีจะกระทํา

ความผิด และเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้มีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานท่ีสูงกว่าประเทศไทย ทําให้ผู้กระทําความผิด

เลือกท่ีจะกระทําความผิดเช่นนี้โดยท่ีไม่ได้เล็งเห็นว่าจะเกิดผลกระทบในเร่ืองอะไรบ้าง หรือทราบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนแต่ขาด

ความใส่ใจ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลําดับข้ันของมาสโลว์ ท่ีว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตท่ีดี 
ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยมาสโลว์เห็นว่าแรงจูงใจมีลําดับข้ันความต้องการ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะมีความ

ต้องการอันใหม่ท่ีสูงข้ึนเม่ือความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น เม่ือมนุษย์มีความม่ันคงความปลอดภัย กินอ่ิมนอน

หลับแล้ว จะมีความต้องการอื่นจะเข้ามาทดแทนเป็นพลัง จูงใจให้ทําพฤติกรรม เช่น อาจต้องการความสําเร็จในชีวิตเพ่ิมขึ้น 
มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน เรียงลําดับความต้องการจากมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 
(ครูประถม, 2017) ดังน้ี 

       ระดับ 5 ความต้องการท่ีจะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน 
       ระดับ 4 ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
       ระดับ 3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ 
       ระดับ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
       ระดับ 1 ความต้องการทางสรีระ  

 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการกระทําผิดของแก๊งผีน้อยนั้นอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการทางด้านการเงินซ่ึงเป็นสิ่งนํามา

ซ่ึงปัจจัยสี่ เพ่ือยกระดับฐานะของตนให้มีความม่ันคงและเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน และต้องการรู้สึกว่าตนเองมีค่า แต่
ผู้กระทําความผิดบางกลุ่ม ก็มีพร้อมซ่ึงปัจจัยสี่แล้ว แต่เลือกท่ีจะหลบหนีไปกระทําความผิดดังกล่าว เพราะมีความต้องการที่

สูงข้ึนไปอีก เช่น บางคนมีบ้านอยู่แล้วแต่ต้องการมีบ้านท่ีหลังใหญ่กว่าเดิม บางคนก็ต้องการความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต  
นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีตัวอยู่กระทําความผิดอาศัยอยู่มีความเป็นอยู่ท่ียากลําบากในการประกอบอาชีพ

หรือทางทํามาหาได้ ตัวผู้กระทําความผิดจึงเลือกท่ีจะไปประกอบอาชีพในประเทศอ่ืนท่ีมีอัตราเงินท่ีสูงกว่าเพ่ือ ยกระดับฐานะ

ของตนให้เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนและให้เป็นท่ียอมรับทางสังคม ผู้กระทําความผิดบางกลุ่มก็เลือกท่ีจะเลียนแบบการกระของคน

บุคคลอ่ืนท่ีเคยไปกระทําความผิดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการกระทําท่ีจะทําให้ชีวิตของตนดีขึ้นจึงเลือกท่ีจะกระทําตาม ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเลียนแบบของทาร์ด ท่ีว่า นอกจากปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวท่ีทําให้เกิด

อาชญากรรมแล้ว ปัจจัยทางสังคมยังมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมด้วย ทาร์ด วางกฎของการเลียนแบบไว้ 3 ประการ คือ  
1. บุคคลเลียนแบบผู้อ่ืน ซ่ึงน่าจะเกิดได้มากในเมืองใหญ่หรือเป็นท่ีชุมชนหนาแน่น 
2. อาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีแนวโน้มท่ีจะแพร่จากสิ่งท่ีมากกว่าสู่สิ่งท่ีน้อยกว่า 
3. เม่ือสิ่งสองสิ่งท่ีแตกต่างกันติดต่อกัน สิ่งหนึ่งอาจจะเข้าแทนท่ีอีกสิ่งหนึ่ง 
จึงสรุปได้ว่าการเลียนแบบ มีลักษณะดังต่อไปนี้  
1. มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบคนอ่ืน 
2. ผู้ท่ีมีฐานะต่ํากว่าจะเลียนแบบผู้มีฐานะสูงกว่า 
3. มนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
4. การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้ 
5. อาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่น (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558, 133) 

 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีตัวอยู่กระทําความผิดอาศัยอยู่มีความเป็นอยู่ท่ียากลําบากในการประกอบ

อาชีพหรือทางทํามาหาได้ ตัวผู้กระทําความผิดจึงเลือกท่ีจะไปประกอบอาชีพในประเทศอ่ืนท่ีมีอัตราเงินท่ีสูงกว่าเพ่ือ ยกระดับ
ฐานะของตนให้เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนและให้เป็นท่ียอมรับทางสังคม ผู้กระทําความผิดบางกลุ่มก็เลือกท่ีจะเลียนแบบการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กระทําของคนบุคคลอื่นท่ีเคยไปกระทําความผิดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการกระทําท่ีจะทําให้ชีวิตของตนดีขึ้นจึงเลือกท่ีจะ

กระทําตาม 
 

  3.4 ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกิดกับผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
 จากการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดของประเทศเกาหลีทําให้บุคคลซ่ึงมิใช่คนเกาหลีแต่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด

กฎหมายต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆมีความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน เช่นกรณีมีกลุ่มผู้กระทําความผิดบางกลุ่ม

หลบหนีเข้าไปในป่า และหนาวตายหรือบางกลุ่มตายเพราะอดอาหาร ในกลุ่มท่ีรอดชีวิตก็อาจเสี่ยงต่อการถูกจับส่งกลับมายัง

ประเทศไทยท้ังนี้เกาหลีใต้ยังมีบทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดดังกล่าวโดยลงโทษนายจ้างท่ีจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะถูก

ห้ามไม่ให้จ้างแรงงานต่างชาติอีกและรับโทษตามกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างชาติจะไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้อีกและ

ต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาท่ีเกินกําหนด 90 วัน ตามระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ คือ กรณีผิดกฎหมาย 1 เดือน    
ปรับ 100,000 วอน (3,333 บาท) 1-3 เดือน ปรับ 1,500,000 วอน (50,000บาท) 3-6 เดือนปรับ 2,000,000 วอน (66,666 
บาท) และ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 4,000,000 วอน (133,333 บาท) (ประชาไทย, 2015) 

 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 บทสรุป 
จากบทความที่วิเคราะห์มาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าตัวผู้กระทําความผิดมีความต้องการเร่ืองของปัจจัย 4 ความม่ันคง

ในชีวิต ความสําเร็จ เงินจึงเป็นปัจจัยท่ีสามารถทําให้ครอบครัวหรือตัวผู้กระทําความผิดนั้นมีชีวิตท่ีดีขึ้นและเป็นท่ียอมรับทาง

สังคมเพื่อยกระดับฐานะของตนเองให้เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนจึงตรงกับทฤษฎี 5 ขั้นตอนความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy 
of Needs) และทฤษฎีการเลียนแบบของการ์เบียล ทาร์ด 

 

 4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ควรให้โอกาสตัวผู้การทําผิดในด้านการศึกษา และจัดหางานรองรับเพ่ือให้ตัวผู้การทําความผิดได้มีโอกาสสร้าง

อาชีพหรือหารายได้มาเลี้ยงชีพหรือครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
4.2.2 ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับของเสียของงานผีน้อยในเกาหลี

และจัดให้มีการฝีกอาชีพเพ่ือให้ตัวผู้การทําความผิดได้ไปต่อยอดในงานท่ีตนเองสนใจ 
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
สําหรับนักศกึษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

The Development of English Reading Skill with SQ4R Technique 
for the Second Year Students in Tourism and Hotel 

 

จิตราพร งามเนตร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
thepaurlux@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ1) พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  สําหรับนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  จํานวน 40 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสํารวจข้อมูลนักศึกษา 2) แบบฝึกหัดท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  จํานวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จํานวน 40 ข้อ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การพัฒนา  การอ่านภาษาอังกฤษ  วิธีการสอนแบบ SQ4R    
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Abstract 
 
 The purposes of this research were 1) to develop the English reading skill with SQ4R technique 
for the second year students in Tourism and Hotel. 2) to explore the satisfaction of the second year 
students in Tourism and Hotel learned English with the SQ4R technique. The samples were the 40 the 
2nd year students in Tourism and Hotel in the first semester of academic year 2018, Thepsatri Rajabhat 
University. They were selected by Purposive Sampling. The research instruments used for collecting data 
were: 1) students survey data, 2) seven English reading exercises with the SQ4R technique, 3) the pretest 
and posttest of 40 items, 4) and the questionnaire asking for the satisfaction of the students who learned 
English reading with SQ4R technique consisting of 10 items with 5 rating scale. The data were analyzed by 
percentage, mean and standard deviation. The results of the research were: 1) the learning achievement 
of the students after learning English Reading with SQ4R technique was higher than before using. 2) the 
satisfaction of the students who learned English Reading with SQ4R technique was at a high level. 
 
Keywords: development, English reading SQ4R technique 
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1. บทนํา  
 

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสําคัญท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ  มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีนักศึกษา

จะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านกระบวนการทักษะท้ัง 4 ด้านคือ จะต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ การศึกษาในยุค

ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีการแข่งขันการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันในเวที

ระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) จึงจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ี

จําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงในชีวิตประจําวัน เป็นการสื่อความหมายทางความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีผู้เขียนถ่ายทอด

ไปยังผู้อ่าน การอ่านจึงต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และความสามารถหลายด้านเพ่ือทําความเข้าใจและเข้าถึง

ความรู้สึก และนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตนเอง (เตือนใจ คิดดี 2554, หน้า 4) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เรียนการสอนในปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนควรมีเป้าหมายในการสอนอย่างชัดเจน เพราะจากการสอนในปัจจุบันพบว่านักศึกษา

ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงส่งผลเสียต่อตัวนักศึกษาเอง ทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไม่น่า

เป็นท่ีพอใจ เนื่องจากนักศึกษาอ่านจับใจความภาษาอังกฤษไม่ได้ อ่านเรื่องไม่เข้าใจ มีความรู้ด้านคําศัพท์น้อย ใช้เคร่ืองมือใน
การแปลความหมายมากกว่าการแปลตามความเข้าใจ ไม่เข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษทําให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากอ่าน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงข้ึน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสอนแบบปกติ ทําให้นักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการอ่าน นักศึกษาได้แนวคิดจากคําถามและ

การพยายามหาคําตอบเมื่อครูผู้สอนถาม ดังนั้นวิธีสอนแบบ SQ4R จึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้นักศึกษามีขอบเขตในการอ่าน

และช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านได้ดีขึ้น (อมรรัตน์ จิตตะกาล, 2555, หน้า 1) นอกจากน้ี วิธีสอนแบบ SQ4R ยัง
เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติและเกิดทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจมากย่ิงข้ึน ฝึกให้นักศึกษามี

ความเชื่อม่ันในการอ่าน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีได้รับมอบหมาย อีกท้ังตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วย

เสริมทักษะทางภาษาให้คงทน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2547, หน้า 83) 
ดังน้ันเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

ทักษะการเรียน ได้เห็นความสําคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ จึงได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 จํานวน 150 คนท่ีลงทะเบียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือ

ทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม จํานวน 40 คนซ่ึง

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้วิธีสอนแบบ SQ4R ของ Robinson ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การอ่านจากมหาวิทยาลัย Ohio ซ่ึงได้แนะนํา เทคนิคนี้กับนักศึกษา มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นสํารวจ Survey (S) 
2. ขั้นต้ังคําถาม Question (Q)  
3. ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ Read (R1)  
4. ขั้นจดจํา Recite (R2) 
5. ขั้นทบทวน Review (R3)  

  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSQ4R 
 1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 เป็นข้ันท่ีจัดทําบรรยากาศให้รู้สึกสบาย ไม่เคร่งเครียด เสนอส่ิงเร้า เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมท่ีจะเรียนใหม่ การเสนอ
เนื้อหาใหม่สําหรับการอ่าน ผู้สอนอาจกําหนดให้ผู้เรียน เตรียมมาเองหรือผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียมก็ได้ เพราะการสอนมี

วัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้นําไปใช้จริง ในชีวิตประจําวัน 
 2. ขั้นสอน ซ่ึงกระทําการสอนตามระบบของวิธีการสอนแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน คือ 
  2.1 Survey (S) ผู้สอนสอนให้ผู้อ่านอ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดสําคัญของเรื่อง การอ่านในข้ันนี้ ผู้สอน
ควรจํากัดเวลาให้ไม่ควรใช้เวลาเกินไป ผู้สอนสอนการเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ จากสิ่งท่ีได้อ่าน 
  2.2 Question (Q) การตั้งคําถาม ในข้ันนี้ทําให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็น ดังนั้น จึงเพ่ิมความเข้าใจใน

การอ่านมากย่ิงข้ึน คําถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิม ท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน คําถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองได้

เร็ว และที่สําคัญคือ คําถามจะต้อง สัมพันธ์กับเร่ืองราวที่กําลังอ่าน ในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่าใจความสําคัญท่ี

ผู้เขียนกําลัง พูดถึงอยู่นั้นคืออะไร ทําไม จึงสําคัญ สําคัญอย่างไร และเก่ียวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง ตอนไหน และเมื่อไร 
อย่างไรก็ตามควรพยายามต้ังคําถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในข้ันต่อไปเป็นไปอย่างมี จุดมุ่งหมายและสามารถจับ

ประเด็นสําคัญได้ถูกต้อง 
  2.3 Read (R) ผูส้อนการอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้นซํ้า ๆ อย่างละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหา

คําตอบสําหรับคําถามท่ีได้ตั้งไว้ ในข้ันนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับใจความและจับประเด็นสําคัญ ๆ โดยแท้จริงขณะท่ีกําลังอ่านอยู่ 
ถ้านึกถึงคําถามได้อีกก็ อาจใช้วิธีจดบันทึกไว้ในท่ีว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วต้ังใจอย่างต่อไปจนกว่าจะได้คําตอบท่ีต้องการ 
           2.4 Record (R) สอนให้ผู้อ่านจดบันทึกข้อมูลท่ีได้อ่านจาก ขั้นตอนท่ี 3 โดยจดบันทึกในส่วนท่ีสําคัญและสิ่ง

ท่ีจําเป็น ใช้ข้อมูลอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆตามความเข้าใจของผู้เรียน 
  2.5 Recite (R) สอนให้ผู้อ่านเขียนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบท

ใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซํ้าใหม่ 
  2.6 Reflect (R) สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านท่ีได้อ่านแล้วแสดงความคดิเห็นในประเด็นท่ี

ผู้เรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้องบางคร้ังอาจขยายความสิ่งท่ีได้อ่านโดยการเชื่อมโยงความคิดจาก

บทอ่านกับความรู้เดิมโดยใชภ้าษาอย่างถูกต้อง  
 3. ขั้นสรุปและประเมินผล เม่ือจบข้ันตอนการสอนแบบ SQ4R แล้วผู้สอนจะต้องทําการวัดผลและประเมินผลว่า

ผู้เรียนได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมินความสามารถเพ่ือนําผล มาพัฒนาผู้เรียนและช่วยผู้ท่ีเรียนอ่อน โดย
อธิบายเพ่ิมเติมให้แบบฝึกมากข้ึน หรือสําหรับผู้ท่ีเรียนดี ก็อาจจะให้แบบฝึกเสริมให้มีทักษะเพ่ิมข้ึนอีก 
   โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงได้ดังภาพ 1 
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     ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
             

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสํารวจข้อมูลนักศึกษา 2) แบบฝึกทักษะท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนและหลังเรียน จํานวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ซ่ึงประกอบไปด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
    2. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังเรียนภาษาอังกฤษใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
  3. วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนดังน้ี 
1. ผู้วิจัยได้กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีใช้ในการทดลอง 
2. ผู้วิจัยทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
3. ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R โดยใช้การทดลองวัดก่อนและ

หลังการทดลอง  
  4. ทดสอบนักศึกษาหลังการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการวัดผลก่อน

การเรียน 
  5. ทําการรวบรวม แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล   

 
8. ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนคร้ังนี้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 
ผลแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

 
 
 
 

 

การเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R   
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและความ 

พึงพอใจต่อการเรียนใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 20.00 3.195 -15.547 .000 
หลังเรียน 40 27.95 4.529 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ก่อนการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R นักศึกษามีค่าเฉล่ียรวม 20.00 และหลัง

การเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R นักศึกษามีค่าเฉลี่ย ในระดับท่ีดีขึ้น คือ ค่าเฉลี่ย 27.95 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 7.95 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ก่อนและหลังการเรียน 

 
ที่ 

 
รายการ 

ความพึงพอใจ 
ก่อนการเรียน หลังการเรียน ความ

แตกต่าง ค่าเฉล่ีย แปล ค่าเฉล่ีย แปล 
1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีเรียนสนุก 3.40 ปานกลาง 3.53 ดี 0.13 
2. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีง่าย 4.25 ด ี 4.70 ดีมาก 0.45 
3. ข้าพเจ้าคิดว่าจะสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้ 4.48 ด ี 4.63 ดีมาก 0.15 
4. ข้าพเจ้าม่ันใจในการแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษ 3.25 ปานกลาง 3.55 ดี 0.30 
5. ข้าพเจ้ามีความต่ืนตัวทุกคร้ังเม่ือเรียนภาษาอังกฤษ 3.45 ปานกลาง 3.56 ดี 0.11 
6. ข้าพเจ้าคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองง่าย 3.36 ปานกลาง 3.55 ดี 0.19 
7. การเรียนไวยากรณ์เป็นสิ่งท่ีจําเปน็ 4.37 ด ี 4.45 ดี 0.08 
8. ข้าพเจ้ากล้าโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ 4.30 ด ี 4.36 ดี 0.06 
9. การอ่านภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องเป็นสิ่งท่ีต้องฝึกฝน

อย่างสมํ่าเสมอ 
4.26 ด ี 4.79 ดีมาก 0.53 

10. เม่ือเปรียบเทียบวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอ่ืน ๆ แล้ว 
ข้าพเจ้าคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ียาก 

3.27 ปานกลาง 3.55 ดี 0.28 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 มีความพึง

พอใจท่ีดี 
4.06 มีความพึง

พอใจท่ีดี 
0.22 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจก่อนการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R นักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี มีค่าเฉล่ียรวม 3.83 และหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R นักศึกษามีความพึง

พอใจในระดับท่ีดีขึ้น คือ ค่าเฉลี่ย 4.06 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.22 
 
9. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 27.95 และค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 4.06 เนื่องจากการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นกิจกรรมท่ี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาได้ทํากิจกรรมอย่างมีขั้นตอน มีการสํารวจใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่าน มีการจด
บันทึกใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่าน ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหา ตีความและวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่าน จนสามารถเดา
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คําศัพท์จากเร่ืองท่ีอ่านได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร หนูลาย (2550, บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 

โดยลําดับท่ีสูงท่ีสุดได้แก่ การอ่านภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องเป็นสิ่งท่ีต้องฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ(ค่าเฉลี่ย 4.79) เพราะการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R นั้น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกการอ่านอย่างสมํ่าเสมอ ให้ทบทวนเป็นประจํา มี
การใช้ความจํา มีสมาธิใจจดใจจ่อต่อสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ ทําให้นักศึกษาสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Krause (2001,p.2) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ในระดับมาก 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมจะช่วยทําให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ นักศึกษา

ได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมพบว่านักศึกษามีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R อยู่ในระดับดีท่ี 4.06 สูงกว่าก่อนเรียน 3.83  จากการวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาบางคนยังไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการอ่านภาษาอังกฤษหรือมีพ้ืนฐานความรู้บ้างแต่ยังขาดทักษะการนําไปใช้ แต่
หลังจากนักศึกษาได้เรียน ได้ทํากิจกรรมจากการเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R และทําแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมทําให้นักศึกษามี

ความรู้เพ่ิมมากข้ึนและสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพ่ิมข้ึนถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาบางคนท่ีมีค่าคะแนนจากการ

ทําแบบทดสอบไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรนั้นก็อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายังขาดความต่อเนื่องในการทําความเข้าใจและอีกสาเหตุจาก

การสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาทําให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพ่ิมเติมว่านักศึกษาไม่ได้กลับไปทบทวนและทําความเข้าใจเพ่ิมเติม

นอกห้องเรียนดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหาน้ีควรจะนําไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 

  รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีสูงสุดแก่นักศึกษา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  
อธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านท่ีให้ความ

กรุณา และให้ประสบการอันมีค่าแก่ผู้วิจัย การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทุนทาง

วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุร ีเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเอกสารตําราท่ีใช้ในการอ้างอิงในการดําเนินวิจัยคร้ังนี้ 
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บทคัดย่อ  

 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประชากรท่ีเข้าร่วมการวิจัยคือ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลฟอร์มท่ีมีข้อคําถามเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (percentage) ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีท่ีใช้มากท่ีสุดคือกลวิธีการพูดแบบ
ไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือพูดผิด กลวิธีท่ีใช้มากเป็นลําดับท่ีสองคือกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย กลวิธีการพูด
แบบไม่คํานึงถึงหลักไวยากรณ์ กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงสําเนียงของเจ้าของภาษาและกลวิธีการอธิบายความด้วยคําศัพท์
ง่าย ๆ และกลวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือกลวิธีการใช้ท่าทางประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ 
 
คําสําคัญ: กลวิธี  การสื่อสาร  ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the use of speaking strategies for effective communication. 
The population participated in were 39 senior Business English students, Nakhon Pathom Rajabhat University. 
The instrument employed for the data collection was online questionnaire via google form related to 
English communicative strategies. Mean and percentage were used to analyze the data. It was shown 
that the most strategy was speaking without worrying about the correctness. The second most strategies 
were speaking without focusing on whether it was Thai or English, grammar, accent, and using description 
with easier words. The least strategy was using mime or any body language. 
 
Keywords: strategies, communication, English   
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1. บทนํา  
 

ในภาวะปัจจุบันท่ีอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยังคงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ การเรียนรู้ภาษาท่ี 3 
อ่ืน ๆ ย่อมได้เปรียบในการทํากิจการต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสใน

การจ้างงานและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงานในหน้าท่ีให้ย่ิงข้ึนไปมากกว่าผู้ท่ีไม่มีทักษะทางภาษาเลย ดังตัวอย่างท่ี
หน่วยงานห้างร้านบริษัท ท่ีประกาศรับพนักงานต่างแนบท้ายด้วยคําว่ามีความสามารถทางภาษาท่ีสามารถติดต่อสื่อสารได้ นั่น
ก็คือต้องมีทักษะการฟังและการพูดเป็นอย่างน้อย การศึกษาทักษะการพูดและการฟังจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิงและผู้ศึกษาอันเป็น

ต้นแบบจะต้องพัฒนาความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากท่ีสุด 
 ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจําวันเนื่องจากเป็นเคร่ืองมือ

สําคัญในการติดต่อสื่อสารการประกอบอาชีพและการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตาม
ข้อความดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสําคัญในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อให้เข้ากับความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพ่ือการค้าหรือเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีด้านต่าง ๆ 
การใช้ภาษาในการสื่อสารจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก (จิตพิสทุธ์ิ, 2560) 
  อย่างไรก็ตามจากการท่ียังไม่มีผู้ทําวิจัยดังกล่าวนี้เป็นงานวิจัยท่ีศึกษากลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจประกอบกับกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ว่านักศึกษาใช้กลวิธีใดในสื่อสารเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาสําหรับผู้ท่ีสนใจ

และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพ่ือให้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และเพ่ือเป็นแนวทางในการ

นําไปปรับใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษากลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 39 คน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปีการศึกษา 2560  
 
4. กรอบความคิดท่ีใช้วิจัย 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง วิธีการที่ผู้เรียนภาษาที่สองใช้เพ่ือสื่อสารความหมายต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกัน

และเป็นกระบวนการการสื่อสารท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันเม่ือเกิดปัญหาในการสื่อสารกลวิธีการพูด (อรญา  บํารุงกิจ, 2558) 
ซ่ึงกลวิธีต่าง ๆ อาจเป็นอวจนภาษา เช่น การใช้ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย กลวิธีการ
ยกตัวอย่าง หรือกลวิธีการบรรยายลักษณะ เป็นต้น 

 

 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์ (2556) กล่าวว่านักภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดแนวคิดในการสอนให้สอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติของภาษาตามความเชื่อทางด้านจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เป็น 4 แนวคิดดังนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1053
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  1. แนวคิดกลุ่มประจักษ์นิยม (Empiricist) หรือกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นกลุ่มท่ีรับแนวคิดจากทฤษฎี

การเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยมท่ีเน้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแนวคิดทฤษฎีกลุ่มโครงสร้างท่ีเชื่อว่าภาษาเป็นเร่ืองของนิสัย

และความเคยชิน 
 2. แนวคิดกลุ่มเหตุผลนิยม (Rationalist) เป็นกลุ่มท่ีรับแนวคิดจากทฤษฏีการเรียนรู้ที่เน้นการปรับรูปแบบโครงสร้าง

ของความรู้ท่ีติดตัวมา และแนวคิดจากทฤษฎีภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรต ท่ีเชื่อว่าเด็กมีความสามารถท่ีจะเช้าใจภาษา

ได้โดยไม่เคยได้ยินมาก่น เนื่องจากภายในสมองมีกลไกท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกฎเกณฑ์การใช้ภาษาขึ้นได้ 
 3. แนวคิดเพ่ือการสื่อสาร (Communication Approach) เป็นแนวคิด ท่ี เน้นความ รู้ความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสารของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา เป็นกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นภายในสมอง และเชื่อว่าภาษาเป็นเร่ืองของกฎเกณฑ์ มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาก่อนท่ีจะแสดง

พฤติกรรมทางภาษา 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับมานุษยนิยม (Humanistic Approach) เป็นกลุ่มท่ีรับแนวคิด เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมานุษยนิยม 

ท่ีเน้นความสําคัญของผู้เรียนในแง่อารมณ์ ความรู้สึก คือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอิสระได้เรียนใน

สิ่งท่ีตรงกับความต้องการ ความสนใจ ผู้สอนจะเปล่ียนบทบาทไปเป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําแก่ผู้เรียน จัดสภาพ

ห้องเรยีน กิจกรรมและสื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเอง ไม่กังวลกับสถานการณ์การเรียน 
 

 งานวิจัยทเฎฎก่ียวข้อง 
 ขวัญฤทัย เชิดชู (2545) ศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษและเพื่อเปรียบเทียบการใช้กลวีการ

สื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษาจํานวน 32 คน ผ่านเคร่ืองมืท้ังหมด 3 ชนิดคือแบบทดสอบวัดความสามารถทางด

ภาษาอังกฤษ ภาระงานเพ่ือการสื่อสาร และตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการสื่อสารท่ี

นักศึกษาใช้มากท่ีสุดคือกลวีการปรับข้อความและกลวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือกลวิธีการไม่ใช้ภาษา 
 ธุวพร ตันตระกูล (2555) ศึกษาเร่ืองผลการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา จํานวน 1 กลุ่มเรียน รวมท้ังสิ้น 30 คน  เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่แบบฝึก

บทสนทนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการพูด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคงที่ ผลการวิจัยปรากฏว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนการทดลอง

อยู่ในเกณฑ์ดี นักศึกษาท่ีมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับดี และหลังการทดลองพบว่า

นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก 
 อรญา บํารุงกิจ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองกลวิธฎิการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย:  กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี การคัดเลือกแบบเจาะจงถูกนํามาใช้ในงานวิจัยและได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนท้ังสิ้น 75 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้รูปภาพของคนและสิ่งของเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างบรรยาย ผลงานวิจัยพบว่ากลวิธีการ

พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4-6 ใช้มากท่ีสุดคือกลวิธิฎการบรรยายลักษณะ 
(Description) ลําดับท่ีสองคือกลวิธิฎการแปลคําต่อคํา (Literal translation) และลําดับท่ีสามคือกลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้

คําพูด (Mime) ส่วนของกลวิธิฎการสื่อสารท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือกลวิธีการยกตัวอย่าง (Exemplification)  
 เพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย์ (2559) ศึกษาเรื่องกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของวิศวกรชาวไทย:

กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกลวิธีการพูดเพ่ือการ

สื่อสารและระดับความสําเร็จทางการสื่อสารของวิศวกรไทยท่ีมีระดบัความถ่ีในการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการปฏิบัติงาน

ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา จํานวน 21 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ กลวิธีการทําให้สําเร็จโดยกลวิธีการบรรยาย
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หน้าท่ีหรือการใช้ประโยชน์ของเคร่ืองมือต่าง ๆ และกลวิธิฎการท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือกลวิธิฎการสร้างคํา และไม่พบการใช้กลวิธิฎการพูด

ภาษาแม่ปนด้วยสําเนียงภาษาท่ีสอง  
 วรางคณา เค้าอ้น (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 ภาคเรียนท่ี  1 ปี

การศึกษา 2559 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดทักษะก่อนและหลังการเรียนและ

แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ประเภทของการวิจัย 
 งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณคือข้อมูลท่ีแสดงถึงข้อมูล

หรือปริมาณท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะเท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า (Creswell, 1994, p2.) กล่าวคือในงานวิจัยนี้
ต้องการศึกษาประเภทกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้สามารถแยกประเภทอของกลวิธี

การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ 
 

 การเลือกตัวอย่างและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี

ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) โดยในครั้งนี้ประชากรคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในรายชื่อตามระบบทะเบียนจํานวน 39 คน  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าวสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือแบบสํารวจซ่ึงจะถามข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มนักศึกษาท่ีได้เข้ามาทําแบบสํารวจ เช่นเพศหรืออายุ เป็น

ต้น ส่วนท่ีสองคือแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจํานวน 13 ข้อ เช่นคุณคิดว่าทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษจําเป็นต่อการสื่อสารใช่หรือไม่ หรือคุณคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษจําเป็นต่อชีวิตประจําของคุณใช่หรือไม่ เป็นต้น 
และส่วนท่ีสามคือแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษจํานวน 8 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถาม

ท้ังหมดเองโดยโปรแกรม Google form และส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 39 
คน ระหว่างวันท่ี 15 ถึง 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 หลังจากนั้นผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มา
ทําการวิเคราะห์ขอ้มูลและนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลการวิจัยต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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6. ผลการวิจัย 
 

 แบบสอบข้อมูลท่ัวไปของศึกษากลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 8 ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กลวิธีการใช้คําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันในการพูดภาษาอังกฤษ 
          

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการใช้การคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันในการพูดภาษาอังกฤษช่วยทํา

ให้เข้าใจข้ึน มีผู้เลือกตอบใช่ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 87.2 มีผู้เลือกตอบไม่ใช่ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 อยู่ใน 
และมีผู้เลือกตอบไม่แน่ใจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กลวิธีการใช้ภาษาท่าทางประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ 
  

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการใช้ท่าทางประกอบในการพูดภาษาอังกฤษช่วยทําให้เข้าใจข้ึน มีผู้
เลือกตอบใช่ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ผู้ท่ีเลือกตอบไม่ใช่ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และผู้ท่ีเลือกตอบไม่

แน่ใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1  
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ภาพท่ี 3 กลวิธีการใช้การอธิบายความด้วยคําศัพท์ง่าย ๆ ในการพูดภาษาอังกฤษ 
            

  การวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีอธิบายความด้วยคําศัพท์ง่าย ๆช่วยทําให้เข้าใจข้ึน มีผู้เลือกตอบใช่ จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 มีผู้เลือกตอบไม่แน่ใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และไม่มีผู้เลือกตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4 กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย 
 
จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย (ใช้คําทับศัพท์) ช่วยให้เข้าใจข้ึน 

มีผู้เลือกตอบใช่ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 มีผู้เลือกตอบไม่แน่ใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และไม่มีผู้

เลือกตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 5 การฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจําช่วยทักษะการฟัง 
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จากการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจําจะได้ทักษะการฟังด้วย มีผู้
เลือกตอบใช่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพราะทักษะการฟังก็เป็นทักษะท่ีสําคัญในการท่ีจะช่วยให้สื่อสารได้ดีขึ้นอีก

ทักษะหนึ่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงหลักไวยากรณ์ 
 

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเห็นส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงหลักไวยากรณ์ ช่วยทําให้เข้าใจข้ึน 
มีผู้เลือกตอบใช่ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีผู้เลือกตอบไม่ใช่ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.6 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และไม่มีผู้เลือกตอบไม่แน่ใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงสําเนียงของเจ้าของภาษา 
 

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงสําเนียงของเจ้าของภาษา ช่วยทําให้กล้าพูดข้ึน มี
ผู้เลือกตอบใช่ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 มีผู้เลือกตอบไม่ใช่ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และไม่มีผู้เลือกตอบ
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 0 
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ภาพท่ี 8 กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือพูดผิด 
 

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือพูดผิดทําให้กล้าพูดมากข้ึน 
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพราะว่าการพูดแบบไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือพูดผิด สามารถทําให้นักศึกษากล้าท่ีจะพูด

และสื่อสารมากข้ึนได้ดีกว่าการใช้กลวิธีอ่ืน 
 
7. สรุปผลและอภิปรายผล 
 

 สรุปผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี4 เข้ามาทําแบบสํารวจและแบบสอบถามท้ังหมด 39 คน 
ผู้ตอบแบบสํารวจและแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 29 คน เป็นเพศชาย 10 คน  ผู้ตอบแบบสํารวจและแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอายุ 21 ปี จํานวน 33 คน ระดับอายุ 22 ปี จํานวน 4 คน และระดับอายุ 20 ปี จํานวน 2 คน  
 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เข้ามาทําแบบสํารวจและแบบสอบถามท้ังหมด 39 คน นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีการพูด

แบบไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือว่าจะพูดผิด คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถทําให้นักศึกษากล้าท่ีจะพูดมากข้ึน รองลงมา

นักศึกษาใช้กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ใช้กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงหลักไวยากรณ์ ใช้กลวิธีพูดแบบไม่คํานึงถึง

สําเนียงของเจ้าของภาษาและใช้กลวิธีการอธิบายความด้วยคําศัพท์ง่าย ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.4 เท่า ๆ กัน และนักศึกษาจะใช้

กลวิธีการใช้ท่าทางประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 92.3 ตามลําดับ 
 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีการพูดแบบไม่คํานึงถึงว่าจะพูดถูกหรือว่าจะพูดผิด คิดเป็นร้อยละ 
100 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับมานุษยนิยม (Humanistic Approach) ท่ีว่าหากผู้เรียนเป็นอิสระได้เรียนในสิ่งท่ี

ตรงกับความต้องการ ความสนใจ กิจกรรมและสื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเอง ไม่กังวลกับสถานการณ์

การเรียน ผู้เรียนจะไม่มีความกังวลในการพูดแม้การพูดนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม 
 นักศึกษาร้อยละ 97.4 ตอบแบสอบถามว่ากลวิธีท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุดเป็นลําดับท่ีสองคือกลวิธีการพูด

ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของเพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย์ (2559) และขวัญฤทัย เชิดชู (2545) ท่ีพบว่า

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาไม่มีคนใดท่ีใช้กลวิธีการพูดภาษาแม่ปนภาษาท่ีสอง ส่วนกลวิธีการอธิบายความด้วยคําศัพท์ง่าย ๆ ตรง
ข้ามกับงานวิจัยของอรญา  บํารุงกิจ (2558) และเพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย์ (2559) ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้การอธิบายลักษณะ

มากท่ีสุดเป็นลําดับท่ีหนึ่ง ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกันนั้นอาจเกิดจากบริบทท่ีศึกษาแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม

ประชากรท่ีศึกษามีความแตกต่างกันท้ังในด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม หรือรูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล เป็นต้น 
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 นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 92.3 ใช้กลวิธีการใช้ท่าทางประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อรญา บํารุงกิจ (2558) ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 75 คน ใช้กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คําพูด (Mime) มากเป็นลําดับท่ีสาม  
 
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 นอกจากการศึกษากลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแล้ว ผู้วิจัยควรศึกษากลวิธีการฟังต่าง ๆ ด้วยเนื่องจาก 
ทักษะการฟังเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจการสื่อสารนั้นได้ เม่ือนักศึกษาฟังอย่างเข้าใจแล้วนักศึกษาก็

จะสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษนั้นได้ทันที 
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บทคัดย่อ 

  
การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพลงพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนท่ีมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าเพลงพื้นบ้านล้านนาเป็นสิทธิของชุมชน 
เนื่องจากระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยได้รับแนวคิดมาจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่นทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) องค์การการค้าโลก (WTO)  และองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกท้ังยังให้การยอมรับว่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินควรได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรนํามาใช้ปกป้องสิทธิเพลง
พ้ืนบ้านล้านนา คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 แต่เนื่องด้วยเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มจึงขาด
องค์ประกอบความคิดริเริ่ม จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบ
ทอดกันมาอย่างช้านานและชุมชนล้านนาเป็นเจ้าของแห่งสิทธิ เพราะกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีมุ่งปกป้องผลผลิตทางความคิดของ
มนุษย์ ไม่ปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ินพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้เพลงพ้ืนบ้านล้านนาได้รับ
การคุ้มครองและสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญหายต่อไป  
 
คําสําคัญ: เพลงพ้ืนบ้านล้านนา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537   
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Abstract 
  

This research aims to study Lanna folk music as traditional knowledge, indicating the identity of 
the community that has been passed down for a long time in the past to the present. From the study, it 
was found that Lanna folk songs were the rights of the community. Because the intellectual property 
law system of Thailand is derived from international treaties Such as World Intellectual Property (WIPO), 
World Trade Organization (WTO) and UNESCO (UNESCO), and also acknowledges that traditional knowledge 
should be protected according to intellectual property law. Intellectual property laws that should be 
used to protect Lanna folk music rights Is the Copyright Act BE 2537, but due to the Lanna folk song, it is 
unclear who initiated the project. Therefore is not protected by this law Lanna folk music is a culture A 
tradition that has been passed on for a long time and the Lanna community is the owner of rights Because 
of copyright laws that are aimed at protecting human productivity Do not protect local wisdom. The 
Copyright Act, BE 2537 should be modified so that Lanna folk songs are protected and able to pass on 
local wisdom. 

 
Keywords: Lanna folk song, traditional knowledge, Copyright Act, BE 2537  
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1. บทนํา 
 

เพลงพ้ืนบ้านหรือดนตรีพ้ืนบ้านนับเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนในชนบทท่ีถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจาก

รุ่นสู่รุ่น เพลงพ้ืนบ้านเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อ คติพจน์ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ในขณะ 
เดียวกันเพลงพ้ืนบ้านได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบส่ิงบันทึกเสียงและนําไปประกอบภาพยนตร์ อีกท้ังยังนําเพลงพ้ืนบ้านไปพัฒนา

ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันจนกลายเป็นธุรกิจบันเทิง  ส่งผลให้เพลงพ้ืนบ้านกลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกและกลายเป็นสินค้าท่ีนํารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล สําหรับประเทศไทยทุกภูมิภาค   
ท่ัวประเทศล้วนมีเพลงพ้ืนบ้านของแต่ละชุมชน เพลงพ้ืนบ้านเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนหนึ่งไปอีกคนหน่ึงหรือจาก

กลุ่มคนสมัยหนึ่งไปยังสมัยหนึ่ง ใช้วิธีบอกต่อปากต่อปากเป็นสําคัญ โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ริเริ่มเป็นคนแรก แต่คนในชุมชุน

จะบอกว่าเป็นสิ่งท่ีสืบทอดต่อ ๆ กันมาตามประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนในชุมชน ในแต่ละท้องถ่ินได้ประดิษฐ์เนื้อร้อง 
ทํานองท่ีเรียบง่าย มุ่งเน้นความสนุกสนานและยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน เพลงพ้ืนบ้านยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ท่ีสืบทอดกันมาโดยการการถ่ายทอดทางมุขปาฐะคิดคําร้องข้ึนด้วยปฏิภาณไหวพริบ และสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ตามท่ีปรากฏในเนื้อหาของเพลง ในสภาพสังคมท่ียังไม่มีความเจริญต่าง ๆ เพลงพ้ืนบ้านถือเป็นสิ่งท่ีสร้างความเพลิดเพลินให้

สังคมอีกด้วย (เกสร ยอดแก้ว, 2560) 
เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นเพลงของชุมชนภาคเหนือท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวิถีชีวิตของผู้คนในภาคเหนือ หรือชาว

ล้านนามีการสืบทอดกันมาพื้นท่ีตั้งแต่บริเวณจังหวัดลําปาง แพร่ น่าน ลําพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สําเนียงท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีในดารดํารงชีวิต ซ่ึงสะท้อนออกมาในเพลงพื้นบ้านท่ีมีการสืบทอดมาอย่างช้านานซ่ึง  
(เสาวภา ไพทยวัฒน์, 2538: 47) ไม่ทราบเป็นท่ีแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ริเริ่ม ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละเพลง

ไม่ได้ร้องเฉพาะเจาะจงในเทศกาลใดเทศกาลหน่ึง สามารถนํามาร้องเล่นได้ท่ัวไปเพ่ือสร้างความสนุกสนาน และจะร้องในทํานองนั้น 
ทํานองนี้สลับกันไปมา การร้องเพลงพ้ืนบ้านล้านนามีเคร่ืองดนตรีการแสดงประกอบ เพลงพ้ืนบ้านในอดีตแสดงวิถีการดําเนิน

ชีวิตของคนภาคเหนือหรือชาวล้านนาท่ีมีผูกพันกับเสียงเพลงต้ังแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว จนถึงวัยชรา อันได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก 
เพลงประกอบการเล่น และเพลงปฏิภาคษ์ซ่ึงมีซอเป็นหลัก และยังเป็นท่ีรู้จักและมีร้องเล่นกันอยู่บางแห่งจนถึงปัจจุบัน มี 3 
ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่น เพลงท่ีใช้ในพิธีกรรม เพลงคําเมือง  

เพลงพ้ืนบ้านท่ีถ่ายทอดโดยการบอกต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น การเล่าจากปากต่อปากอาศัยการฟัง และจดจําไม่มีการ
จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกโดยผ่านการร้องหรือการเล่น  หากพิจารณาตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซ่ึงองค์ประกอบสําคัญในเร่ืองลิขสิทธ์ิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต้องมีความคิด

ริเริ่ม เพลงพ้ืนบ้านจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีท่ีมาจากสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ โดยมีกรอบความคิดเป็นแนวบรรทัดฐานของกฎหมายท่ีจะให้ความคุ้มครองในขอบเขตท่ีใกล้เคียงกัน เช่น  อนุสัญญากรุง

เบอร์น ค.ศ. 1886  ความตกลง TRIPs ส่งผลให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยประกอบข้ึนจากแนวคิดสําคัญ 3 
ประการ  คือหลักความสอดคล้องกัน (harmonize) ซ่ึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐภาคีสมาชิกทุกประเทศต้องให้

ความคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกัน  และหลักการผูกขาดสิทธิเพียงผู้เดียว (monopoly rights) อันเป็นการมอบสิทธิผูกขาด

การเรียกเก็บค่าตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารวมท้ังหลักความจําเป็นในการสร้างสมดุล (need to balance) เพ่ือ

การเปิดโอกาสแก่สาธารณชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมได้บางกรณี เม่ือบุคคลอ่ืนหรือ

ผู้ประกอบการนําเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไปดัดแปลง แก้ไข กลับได้สิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว แต่ชุมชนชาวล้านนาท่ีได้สืบทอด

เพลงพ้ืนบ้านกันมาช้านานกลับไม่มีสิทธิในการนําเพลงพ้ืนบ้านท่ีถูกดัดแปลงใช้สืบทอดต่อไปได้ ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ

ชุมชนท่ีเป็นเจ้าของแห่งสิทธ์ิโดยแท้จริงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ของคนในชุมชนในท้องถ่ินท่ีบ่งบอกความเป็นชาติ (ทวีพฤทธ์ิ ศิริศักด์ิบรรจง, 2557) 
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อย่างไรก็ตามเพลงพื้นบ้านล้านนาขาดองค์ประกอบความคิดริเร่ิมเพราะชาวล้านนาได้ร้องเพลงเลียนแบบเพลง

พ้ืนบ้านของบรรพบุรุษท่ีมีมาต้ังแต่อดีต  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยตามยุคสมัยก็ตาม แต่เนื้อหาสาระสําคัญก็

ยังคงไว้เช่นเดิม  การร้องเพลงพ้ืนบ้านท่ีใช้วิธีการร้องต่อ ๆ กันมาเช่นนี้ ไม่ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
ประกอบกับเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่ได้มีการจดบันทึกรายละเอียดและเนื้อเพลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใช้วิธีการถ่ายทอดแบบ

เพลงในรูปแบบมุขปาฐะ (Oral) คือการร้องให้ฟัง จดจําและบอกต่อ ๆ กันมา เพลงพ้ืนบ้านจึงไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่า

ผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ขาดความเหมาะสมต่อการปกป้องสิทธิเพลงพ้ืนบ้าน

ล้านนา  จึงทําให้เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นเพียงงานสาธารณะตามกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย แต่เอกชนสามารถนําไปใช้ ดัดแปลง

หรือเผยแพร่อย่างอิสระทําให้เอกชนเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในการดัดแปลงพ้ืนบ้านล้านนา   
หากจะพิจารณาสิทธิข้างเคียง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 44 สิทธิของนักแสดง การร้องเล่นเพลง

พ้ืนบ้านล้านนาในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยนักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรําและผู้ซ่ึงแสดงท่าทาง ดังนั้น นักแสดงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 นักแสดงจึงเป็นสิทธิข้างเคียง นักแสดงจึงได้สิทธิดังต่อไปนี้สิทธิแพร่เสียงแพร่ภาพ

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  สิทธิบันทึกการแสดงท่ียังไม่มีการบันทึก และสิทธิทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้ แม้ว่า
นักแสดงจะได้รับความคุ้มครอง  แต่อย่างไรก็ตามเพลงพ้ืนบ้านล้านนาก็ยังมิใช่งานท่ีมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

จากที่ได้กล่าวข้างต้นเม่ือเกิดความไม่เป็นธรรมกับคนในชุมชนท่ีเป็นเจ้าของและสืบทอดเพลงพ้ืนบ้าน  ดังนั้นการ

คุ้มครองสิทธิความคิดริเริ่มตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีแนวคิดมาจากสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือคุ้มครองระหว่างกันและกัน เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886  ความตกลง TRIPs ท่ี
เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธ์ิในเหล่าประเทศ

ภาคีจึงมุ่งเน้นปกป้องลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  ทําให้ไม่สามารถปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ินเพลงพ้ืนบ้านล้านนาได้ 
การศึกษาในครั้งนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือนําเสนอการคุ้มครองสิทธิของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับเพลงพื้นบ้านล้านนา พร้อมท้ัง

แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชุนชนในท้องถ่ินท่ีจะสืบทอดเพลงพ้ืนบ้านโดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าแนวคิดสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกชน แนวคิด
สิทธิมนุษยชน  และทฤษฎีตัวตนแห่งชุมชน ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้มีความสําคัญต่อการปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. เพ่ือศึกษาถึงความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น 
ค.ศ.1886  ความตกลง TRIPs  
 4. เพ่ือศึกษาถึงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพลงพ้ืนบ้านล้านนา การศึกษา และเพลงพ้ืนบ้านหรือดนตรีพ้ืนบ้าน

ของต่างประเทศเพื่อเป็นกรอบนําเสนอมาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเหมาะสม 
 
3.  สมมุติฐานการการศึกษา 
 

กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยขาดความเหมาะสมต่อการปกป้องผลผลิตท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท้ัง ๆ ท่ีภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนดังกล่าวเป็นผลผลิตจากแรงงานความอุตสาหะของ

มนุษย์ แต่เม่ือผู้ประกอบการนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาดัดแปลงกลับได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างชอบธรรม และผู้ประกอบการ

เหล่านี้กลับมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนจากชุมชนท้องถ่ิน ความไม่เป็นธรรมภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงควร

ได้รับการแก้ไข  และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีจะเกิดข้ึนจําเป็นต้องสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.ขอบเขตการศึกษา 
 

การวิจัยจะศึกษารูปแบบและแนวทางการปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ินตามความตกลงระหว่างประเทศ ดังน้ี  
1. การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทั้งด้านนิติศาสตร์ และศาสตร์

อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ความตกลงระหว่างประเทศ การวิจัยฉบับนี้จํากัดขอบเขตไว้เพียงความตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสําคัญ คือ ความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886   
  

5. วิธีดําเนินการศึกษา   
 

 การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิง

เอกสาร (Documentary Research) จากตัวบทกฎหมาย ตํารา วิทยานิพนธ์ ความตกลงระหว่างประเทศ สนธิสัญญา รายงาน 
แนวคิดของนักปรัชญาต่างๆ บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

รวมถึงบทวิจารณ์ต่าง ๆ  ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 มาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือปกป้องเพลงพ้ืนบ้านล้านนา 
จากการศึกษาพบว่าเพลงพ้ืนบ้านล้านนา เกิดข้ึนจากประเพณี วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน     

ซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงพ้ืนบ้านข้ึนโดยมิได้ลอกเลียนแบบงานท่ีมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนเป็นแต่เป็นการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการบอกต่อ ๆ กันมาและสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เพลงพ้ืนบ้าน ซ่ึง
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได้กําหนดไว้  เช่นงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งาน
ศิลปกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานบันทึกเสียง งานภาพยนตร์ งานอื่นใดแผนกวรรณคดี ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร ์เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเพลงพ้ืนบ้านล้านนาขาดองค์ประกอบความคิดริเร่ิมเพราะชาวล้านนาได้ร้องเพลงเลียนแบบเพลง

พ้ืนบ้านของบรรพบุรุษท่ีมีมาต้ังแต่อดีตแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยตามยุคสมัยก็ตาม แต่เนื้อหาสาระสําคัญก็ยัง

คงไว้เช่นเดิม  การร้องเพลงพ้ืนบ้านท่ีใช้วิธีการร้องต่อ ๆ กันมาเช่นนี้ ไม่ได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
ประกอบกับเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่ได้มีการจดบันทึกรายละเอียดและเนื้อเพลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใช้วิธีการถ่ายทอดแบบ

เพลงในรูปแบบมุขปาฐะ  (Oral)  คือการร้องให้ฟัง จดจําและบอกต่อ ๆกันมาเพลงพ้ืนบ้านจึงไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่า

ผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นสิทธิของชุมชน ซ่ึง
สมาชิกทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ เผยแพร่ และส่งต่อภูมิปัญญา 

จะเห็นได้ว่าเพลงพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวล้านนาในตัวผู้ทรงสิทธิในด้านการขาดองค์ประกอบ

ความคิดริเริ่มเพลงพ้ืนบ้านล้านนาจึงไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธ์ิจึงทําให้ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ขาดความเหมาะสมต่อ

การปกป้องสิทธิเพลงพ้ืนบ้านล้านนา  แต่เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นเพียงงานสาธารณะตามกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย แต่เอกชน
สามารถนําไปใช้ ดัดแปลงหรือเผยแพร่อย่างอิสระทําเอกชนเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในการดัดแปลงพ้ืนบ้านล้านนา  
                         
 6.2 สิทธิของชุมชนเพ่ือการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวล้านนา  ชาวล้านนาใช้วิธีมุขปาฐะ (oral)  สืบทอดเพลงพ้ืนบ้าน

ล้านนาสิทธิในเพลงพ้ืนบ้านล้านนาจึงเป็นสิทธิของชุมชน เช่นเดียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอ่ืน ๆ เช่น เครื่องจักสาน ดังน้ันเจ้าของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1065
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เพลงพ้ืนบ้านล้านนาจึงเป็นของชุมชนล้านนาจากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ตามมาตรา 43  ได้
ให้สิทธิชุมชน ชุมชนย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น

กฎหมายรัฐลําดับสูงสุดท่ีให้สิทธิชุมชนไว้ ทําให้เห็นว่าเพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นของชุมชนโดยมีสิทธิอันชอบธรรมในภูมิปัญญา

ท้องถ่ินตน กฎหมายลิขสิทธ์ิจึงเห็นสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
สิทธิของชุมชนในภูมิปัญญาท้องถ่ินเพลงพื้นบ้านล้านนาในการศึกษาคร้ังนี้พบว่าสิทธิของชุมชนไม่มีการแบ่งแยกท่ี

ชัดเจนว่าสิทธิใดเป็นสิทธิครอบครอง สิทธิใดเป็นเป็นกรรมสิทธ์ิ  ทําให้ส่งผลต่อขอบเขตแห่งสิทธิชุมชนในภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพลงพ้ืนบ้านล้านนา คือชุมชนในเพลงพ้ืนบ้านล้านนาขาดความชัดเจนในระบบสิทธิครอบครองเพ่ือการใช้ประโยชน์จากเพลง

พ้ืนบ้านล้านนา จึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไทย พ.ศ. 2537 ได้รับแนวคิดมาจากจากอนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ. 1886 
และความตกลงทริปส์ กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยจึงต้ังอยู่บนแนวคิดสิทธิปัจเจกชนหรือเอกชน ทําให้กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยปกป้อง

สิทธิมนุษย์ของบุคคลไม่ใช่สิทธิชุมชน ถึงแม้กฎหมายลิขสิทธ์ิจะให้ความคุ้มครองในรูปของสิทธิร่วมแต่ก็มิได้รวมถึงสิทธิของ

ชุมชน 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไทย พ.ศ. 2537 แต่เนื่องด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีความหลากหลายทําให้ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากภูมปัญญาท้องถิ่นมีท้ังแบบจับต้องได้ เช่น งานหัตถกรรม  
เครื่องประดับ ผลผลิตท่ีจับต้องไม่ได้  เช่น เพลงพ้ืนบ้าน ตํานาน นิทาน ดังนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง

จึงไม่อาจคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ครบทุกประเภท กรณีเพลงพ้ืนบ้านล้านนาประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือปกป้อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  ในส่วนกฎหมายเฉพาะมิต้องกําหนดเงื่อนไขของความคิดริเร่ิม 
หรือความใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุแห่งสิทธิโดยมิต้องกําหนดระยะเวลาแห่งการคุ้มครอง และให้สิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นของชุมชน ส่วนพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไทย พ.ศ. 2537 ในการปกปกป้องสิทธิปัจเจกชนคือสิทธินักแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพลงพื้นบ้านล้านนาในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไทย พ.ศ. 2537 ควรเพ่ิมเติมความหมายนักแสดงให้

รวมถึงนักแสดงตามคติชน  เพ่ือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีการสืบทอดต่อไป 
จากการศึกษาจึงมีความเห็นว่าเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่อาจเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 เนื่องด้วยเพลงพ้ืนบ้านล้านนาเกิดข้ึนก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อีกท้ังเพลงพ้ืนบ้าน

ล้านนายังขาดคุณสมบัติท้ังสิ้น 3 ประการ 
ประการท่ีหนึ่ง เพลงพ้ืนบ้านล้านนาขาดองค์ประกอบความคิดริเร่ิม (Originality) ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเพราะชาว

ล้านนาได้ร้องเพลงเลียนแบบบรรพบุรุษ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยแม้เนื้อหาสาระสําคัญยังคงไว้เช่นเดิม ใน
การร้องเพลงเช่นนี้ในทางกฎหมายถือว่า ศิลปินชาวล้านนาไม่ได้ใช้ความคิดริเร่ิมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธ์ิตาม

กฎหมาย แต่การร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาเป็นการทําซํ้าผลงานขิงบรรพบุรุษเท่านั้น 
ประการท่ีสอง เพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์ได้เนื่องจากเพลงพ้ืนบ้านล้านนาไม่มีการบันทึกเนื้อ

เพลงและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ แต่ใช้วิธีร้องสืบทอดกันมาในรูปแบบมุขปาฐะ (oral) คือการร้องให้ฟังและจําสืบทอดต่อ ๆ กัน
มา เพลงพ้ืนบ้านล้านนาจึงไม่ปรากฏหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ประพันธ์และไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์และวันเวลาท่ี

สร้างสรรค์เพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
ประการท่ีสาม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองเด็ดขาดเพียงผู้เดียวและจํากัดการ

คุ้มครอง 50 ปี แต่เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นสิทธิชุมชนจึงเป็นสิทธิเชิงซ้อนยังไม่มีการแบ่งแยกสิทธิอย่างชัดเจน สิทธิใดเป็น

กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง และสิทธิของชุมชนเป็นระบบทรัพย์สินเชิงซ้อนหรือทรัพย์สินร่วม  ซ่ึงคนในชุมชนทุกคนมีสิทธิ

ใช้ประโยชน์ เผยแพร่ อนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน แต่สมาชิกไม่มีสิทธิโอนขายจําหน่ายภูมิปัญญาท้องถ่ินและเพลง

พ้ืนบ้านแก่บุคคลภายนอก (เสน่ห์ จามริก, 2549) 
สิทธิชุมชนดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแตกต่างกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เพราะสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็น

สิทธิของเอกชนซ่ึงเอกชนมีสิทธิเอกชนรายเดียวไม่ใช่สิทธิของชุมชนท้องถ่ิน สิทธิเพียงผู้เดียวเหนือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่า
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การทําซํ้า ดัดแปลง แก้ไข การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การโอนขาย จําหน่ายงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 จึงเป็นระบบทรัพย์สินเชิงเด่ียวหรือทรัพย์ของเอกชน เอกชนเป็นผู้หวงกันและหวงกันสิทธิของตน รวมท้ังป้องกัน

ขัดขวางผู้ก่อการรบกวนสิทธิของตน 
หากพิจารณาแล้วแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ขาดความเหมาะสมต่อการปกป้องเพลงพ้ืนบ้าน

ล้านนาไม่ว่าในแง่ตัวผู้ทรงสิทธิ แง่สิทธิท่ีได้รับและในแง่องค์ประกอบความคิดริเร่ิม เพลงพ้ืนบ้านล้านนาจึงไม่ใช่งานอันมี      
ลิขสิทธ์ิเพลงพ้ืนบ้านล้านนาเป็นเพียงงานสาธารณะตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  จึงทําให้เอกชนสามารถนําไปใช้หรือดัดแปลง

เผยแพร่ได้อย่างอิสระ ทําให้เอกชนได้รับเอกสิทธิในงานดัดแปลงเพลงพื้นบ้านล้านนาแทนที่ชมชนท้องถ่ินควรเป็นเจ้าของ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพลงพ้ืนบ้านล้านนา จากการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือปกป้องภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นร่วมคือการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีปราศจากเงื่อนไขเรื่องความคิดริเริ่มหรือความใหม่ โดยชุมชนท้องถ่ินเป็น

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นวัตถุแห่งความคุ้มครองตามกฎหมายรวมทั้งสิทธิทางปัญญาท้องถ่ินไม่ควรมี

ระยะเวลาสิ้นสุดรวมท้ังภาครัฐภาครัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนการใช้กฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ตามมาตรา 43 เพ่ือการการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวภาครัฐควรจัดต้ังหน่วยงาน

เพ่ือจักการเรื่องผลประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 

เกสร ยอดแก้ว . (2560). อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคําเมืองท่ีขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์. วิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ทวีพฤทธ์ิ ศิริศักด์ิบรรจง (2557).  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

ศึกษากรณี เพลงพ้ืนบ้านหมอลําในภาคอีสาน 
เสน่ห์ จามริก. (2549). สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก. 
เสาวภา ไพทยวัฒน์. (2538). พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย แนวอนุรักษ์และพัฒนา  
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ภัยจากการสง่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยโีดยบคุคลในครอบครัว 
The Danger from Sharing Information Through the Technology 

by Family Members 
 

สนธยา โจมกัน 

 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

son.sontaya@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปไกล สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่าง Facebook Line Twitter Instagram เข้ามามีบทบาท
และเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยไปอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจําวันก็ตาม กลายเป็นว่า
ต้องบอกให้โลกโซเชียลรู้กันเสียหมดท้ังท่ีเป็นเรื่องจําเป็นและไม่จําเป็น จนบางครั้งกลายเป็นท่ีมาของการถูกคุกคามจาก
มิจฉาชีพได้ โดยเฉพาะเด็กท่ีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมักจะแชร์รูปภาพ คลิปวิดีโอ โลเคชั่น ข้อมูลส่วนตัวท่ีสามารถทําให้
บุคคลอ่ืนหรือมิจฉาชีพท่ีเฝ้าติดตามสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างง่ายดาย และที่มากไปกว่านั้นคือ การกระทําดังกล่าวยังเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กด้วย เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอม ในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ได้ออกกฎหมายห้ามเผยแพร่ข้อมูลของเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 13 ปี ห้ามพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเด็กเช็คอินว่าเด็กอยู่ท่ีไหนบนสื่อออนไลน์ ห้ามโพสต์รูปบุคคลอื่นไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปของลูกตนเองก็ตาม จนกระทั่ง
ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนโลกออนไลน์ ส่วนในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเช่นกันแต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็ก ทําให้เด็กท่ียังไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองได้ ถูกพ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้สื่อโซเชียลเป็น
เคร่ืองมือในการเปิดเผยข้อมูลของเด็กอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กบนโลกโซเชียลอย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงควรมี
มาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนโลก
โซเชียลอย่างแท้จริง    
  
คําสําคัญ: เด็ก  ข้อมูล  โซเชียลมีเดีย  
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Abstract 
   
 Nowadays, communication technology has improved drastically. All social media such as Facebook, 
Line, Twitter, and Instagram are having a crucial role in daily life of Thai people societies. It is because 
whatever happens in daily life, people usually announce to the social media even it is important or not. 
Sometimes, this becomes the origin of threat from the criminals especially from the parent or family 
members that usually share the private information of their children such as pictures, videos, and 
locations. These private stuff allow the criminals to reach children easily. Moreover, sharing private 
information is also a part of the invasion of privacy because it disclose personal information without 
getting owner’s consent. In foreign countries such as the U.S., Germany, and French has legislated to 
prohibit disclosure of children who are under 13 years old. By the privacy laws, checking in the location 
of their children and posting individual’s photographs are prohibited. In Thailand, constitution of the 
kingdom of Thailand and Child Protection Act, B.E. 2546 (2003) has prescribed for the protection of 
personal rights but it is not cover to private information of children. This makes children cannot protect 
their rights and allow parent use the social media to disclose their private information which is the 
invasion of privacy. Therefore, it should have measure in order to strengthen understanding and create 
the protection mechanism of personal privacy in social media to parent. 
 
Keywords: child, data, social media 
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1. บทนํา 
 

ดังท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่า ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนในทุกมุมโลก ในทุกจังหวัดของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะมีอะไร
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนอ่ืน คนในครอบครัว คนใกล้ชิดแม้กระท่ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว เราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

ได้อย่างไม่จํากัดเท่าท่ีเจ้าของข้อมูลนั้นจะเปิดเผยผ่านเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Facebook Line 
Twitter Instagram  ประกอบกับสภาพของคนในปัจจุบันมีค่านิยมท่ีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันก็กลายเป็นว่าต้อง

บอกโลกโซเชียลกันเสียหมด ท้ังเรื่องท่ีจําเป็นและไม่จําเป็น จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาท

และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้กระท่ังการคํานึงถึงการเคารพสิทธิส่วน

บุคคลของผู้อ่ืน การเคารพสิทธิในการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะร่วมกันกับบุคคลอ่ืน อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนท่ีถูกมองข้ามไป 
จนกลายเป็นภัยเงียบคุกคามผู้คนอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเด็กเล็กท่ียังไร้เดียงสาไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองได้ 
ยังมีความจําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองดูแลจากผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเพ่ือไม่ให้สิทธินี้ถูก

ละเมิดโดยบุคคลอ่ืน แต่กลับกลายเป็นว่าบุคคลเหล่านี้เองท่ีใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือในการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของผู้ท่ีอยู่ในการปกครองดูแลเสียเอง ดังท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่าพ่อแม่มักจะแชร์รูปภาพท้ังท่ีเหมาะสมและไม่

เหมาะสม คลิปวิดีโอท่ีลูกทําท่าตลก ตกใจ ภาพลักษณ์ท่ีอาจทําให้ลูกถูกเพ่ือนล้อเลียน หรืออับอายได้ในอนาคต แชร์โลเคชั่น
แบบเปิดสาธารณะท่ีสามารถรู้ได้ว่าลูกเราอยู่ท่ีไหน เวลาใด เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ถ่ายรูปบัตรประชาชน บัตรนักเรียน ชื่อ
โรงเรียน ท่ีเรียนพิเศษ ใบบันทึกผลการเรียน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีสามารถทําให้บุคคลอื่นหรือมิจฉาชีพท่ีเฝ้าติดตามสามารถรู้

ข้อมูลและเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างง่ายดาย และท่ีมากไปกว่านั้นคือการกระทําดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก

โดยบุคคลในครอบครัวโดยท่ีเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

  2.1 หลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
  2.1.1  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
   อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีได้กําหนดสิทธิพ้ืนฐานของเด็กไว้ 4 ประการ คือ 
   1) สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิท่ีจะได้รับการเลี้ยงดูท้ังทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนท่ีอยู่อาศัยให้เกิดความ

ปลอดภัย และต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์ 
   2) สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการศึกษาท่ีดี ได้รับโภชนาการท่ีเหมาะสม 
   3) สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง เป็นสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณทุก

รูปแบบ เช่น การทําร้าย การนําไปขาย ใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก 
   4) สิทธิท่ีในการมีส่วนร่วม มีสิทธิท่ีจะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นต่อสังคมในเรื่องท่ีมีผลกระทบกับเด็ก 
  2.1.2 ความเป็นส่วนตัว (Privency) 
   นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้นิยามความเป็นส่วนตัวมีอยู่ใน 4 มิติท่ีคือ 
   1)  ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย ท่ีจะหวงแหนเลือดเนื้อ ร่างกาย เนื้อเย่ือ อวัยวะ เลือดไปตรวจไม่ได้ 
หากไม่ได้รบัความยินยอม  
   2) ความเป็นส่วนตัวในบ้านเรือนเคหะสถานท่ีคนนอกห้ามเข้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้าน 
แม้แต่ “รัฐ” จะเข้าได้ต้องไปขอหมายศาลหรือมีกําหมายให้อํานาจไว้  
   3) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร เช่น จดหมายท่ีใส่ซองปิดแสตมป์ รวมไปถึง Email หรือ  
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   4) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ กรุ๊ปเลือด สถานภาพสมรส รสนิยม
ทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเราเอาข้อมูลมาแชร์อยู่ในระบบของการติดต่อสื่อสารในรูปของ cloud 
จึงต้องมีการจัดกฎระเบียบ มาควบคุมดูแล ไม่ให้มีการล่วงละเมิด (นคร เสรีรักษ์, 2561) 
  2.1.3 ความเป็นส่วนตัวของเด็กและสิทธิของผู้ปกครอง 
   ภาพของเด็กท่ีถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ช้องทางต่าง ๆ กรณีอาจไม่ใช่การถ่ายภาพจากบุคคลอ่ืน หากแต่

เป็นบุคคลใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้อง ซ่ึงหลายคร้ังการถ่ายภาพเด็ก ๆ ท่ียังไร้เดียงสาและไม่อาจเรียกร้องสิทธิให้กับ

ตนเองได้ อาจเป็นการรุกล้ําสิทธิพ้ืนฐานของเด็ก หรือแม้แต่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อเยาวชนเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว (วนบุษป์ 
ยุพเกษตร, 2562, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 5, หน้า 7) จากกรณีเด็กสาวออสเตรียอายุ 18 ปี ฟ้องพ่อแม่ของเธอเองจากการท่ีพวกเขาโพ

สต์ภาพของเธอตอนเด็ก ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและพ่อแม่จะต้องเสียค่าปรับให้กับเธอ (วนบุษป์ ยุพเกษตร, 2562, ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 5, หน้า 7) 
 

  2.2 กฎหมายต่างประเทศ 
  การคุ้มครองท่ีเกี่ยวกับเด็กในโลกออนไลน์ 
  2.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเผยแพร่ข้อมูลของเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 13 ปี มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเด็กบนโลกออนไลน์ (Children's online privacy protection act 1998) โดยกําหนดอายุของเด็กคือบุคคลท่ีมีอายุต่ํา

กว่า 13 ปีไม่ควรอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ (Piyawan – on, 2560.) 
  2.2.2 ประเทศเยอรมนี ห้ามพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก เช็คอิน (Check in) ว่าเด็กอยู่ท่ีไหนบนส่ือออนไลน์ แม้เด็ก
จะอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ตาม (เด็ก = อายุต่ํากว่า14 ปี) (Piyawan – on, 2560.) 
  2.2.3 ประเทศฝรั่งเศส มีกฎหมายห้ามโพสต์รูปบุคคลอ่ืนหรือตีพิมพ์รูป ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปลูกของตัวเองก็ตามถ้า

ตรวจสอบแล้วผิดจริงจะมีโทษท้ังจําและปรับ (Piyawan – on, 2560.) 
  

  2.3 กฎหมายไทย 
  2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, มาตรา 4.) มีท้ังสิทธิใน

ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลจะกระทํา

ไม่ได้หรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ ก็จะกระทํามิได้เช่นกัน เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, มาตรา 
32) อีกท้ังความเป็นอยู่ส่วนตัวก็ย่อมได้รับความคุ้มครอง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไป

ยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะ

กระทําไม่ได้ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, มาตรา 32) 
  2.3.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
   การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําให้

ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการ

กระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสน

บาท (ประมวลกฎหมายอาญา, 2560, มาตรา 328) 
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 และหากการกระทํานี้กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นการกระทําโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา, 2560, 
มาตรา 390) 
  2.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้ให้คํานิยามความหมายที่เกี่ยวข้องและได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กไว้หลายประการ ดังน้ี 
   “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  
   “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่  
   “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซ่ึงรับเด็กไว้ใน

ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
   “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อม

เสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะ

ท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท้ังนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
   นอกจากนี้ยังได้บัญญัติไว้ในหมวด 2 เร่ืองการปฏิบัติต่อเด็กว่าผู้ปกครองหรือผู้ใดต้องไม่กระทําการ เช่น 
ทอดท้ิงเด็ก ละท้ิงเด็ก ไม่ให้สิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546, มาตรา 25-26) และนอกจากนี้ยังห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือสื่อ

สารสนเทศประเภทใด เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาท่ีจะทําให้เกิด

ความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน

โดยมิชอบ (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546, มาตรา 27, 50) อีกท้ังยังมีบทลงโทษหากฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือ

มาตรา 61 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 
2546, มาตรา 79) 
  2.3.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่นการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ

ทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่น
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
 

3. บทวิเคราะห์ 
  

  3.1 การแชร์ข้อมูลโดยบุคคลในครอบครัว 
  การแชร์ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับตัวเด็กส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากบุคคลในครอบครัวท่ีมักมองเห็นว่าเป็นภาพท่ีน่ารัก ตลก
ต้องการให้เพ่ือนในกลุ่มโซเชียลมีเดียหรือบุคคลอ่ืน ๆ ได้เห็นภาพน่ารักหรือตลกน้ันด้วย มากไปกว่านั้นอาจมีความต้องการอ่ืน

แฝงอยู่ เช่น ต้องการจะบอกว่าลูกเรียนเก่ง เรียนโรงเรียนชื่อดัง ทานอาหารร้านดัง เข้าโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา ใช้ข้าวของ
ราคาแพง เป็นต้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของพ่อแม่เท่านั้นโดยท่ีไม่ได้คํานึงถึงว่าอาจเกิดภัยข้ึนกับ

ลูกได้และที่สําคัญพ่อแม่เหล่านี้อาจไม่เคยนั่งคุยกับลูก ๆ ว่าคิดอย่างไรกับการเผยแพร่เร่ืองของลูกบนโซเชี่ยลมีเดีย 
  3.1.1 การแชร์ท่ีพบเห็นบนโซเชียลมีเดีย 
   1) การแชร์โลเคชั่นว่าลูกอยู่ท่ีไหน เพราะหากมีคนแปลกหน้าท่ีรู้รูปพรรณสัณฐานและข้อมูลของลูก มาหาท่ี

โรงเรียน โดยอ้างว่าผู้ปกครองติดธุระด่วนเลยให้ตนรับกลับบ้านแทนจะเป็นเช่นไร  
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   2) การโพสต์ภาพลูกหรือข้อความก่อนออกจากบ้านไปทํางาน เช่น เด๋ียวแม่มานะ อยู่คนเดียวดูแลตัวเองนะ 
อาหารอยู่ในตู้เย็นนะ ค่ํา ๆ เจอกันนะลูก เป็นต้น เช่นนี้ทําให้ผู้อ่ืนรู้ว่าพ่อไม่ไม่ได้อยู่กับลูกในช่วงระยะเวลานั้น ลูกอาจอยู่เพียง

ลําพังคนเดียว 
   3) การโพสต์ภาพลูกคู่กับของเล่น ซ่ึงทําให้ผู้อ่ืนรู้ได้ว่าเด็กชอบของเล่นอะไรจึงง่ายท่ีคนร้ายจะเอาของเล่น

นั้นมาหลอกล่อ 
   4) การแชร์ภาพข้อมูลส่วนตัวท่ีสําคัญของลูก เช่น ชื่อ - นามสกุลจริง อาศัยอยู่ท่ีไหน รูปภาพพาสปอร์ต 
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรนักเรียน ชื่อโรงเรียน ซ่ึงข้อมูลส่วนตัวสําคัญเหล่านี้ อาจเป็นข้อมูลให้กับผู้ท่ีประสงค์ร้ายต่อลูกได้ 
   5) โพสต์รูปลูกแต่งตัวโป๊ วับ ๆ แวม ๆ ใส่บีกีนี่ ใส่ชุดน่ารัก ซ่ึงในสายตาพ่อแม่อาจมองว่าน่ารัก แต่บุคคลอ่ืน

อาจมีความเห็นและตีความเป็นอย่างอ่ืนและอาจไปกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศหรือพฤติกรรมชอบร่วมเพศกับเด็ก 
(Pedophile) ได้  
   6) การโพสต์ภาพลูกท่ีมีแนวโน้มจะทําให้ลูกเสียภาพลักษณ์ เช่น ทําท่ากําลังด่ืมเบียร์ ภาพตลก หรือภาพท่ี

ไม่เหมาะสมทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดความเสียหายต่อลูกทําให้สังคมเข้าใจผิดและลูกไม่มีโอกาสได้แก้ไขข่าว 
   7) การโพสต์รูปท่ีลูกอาจไม่อยากให้คนอ่ืนเห็นเม่ือโตข้ึน เช่น รูปอวัยวะเพศ ไม่ใส่เสื้อผ้า รูปนอนโป๊ะในอ่าง

อาบน้ําท่ีควรเก็บไว้ดูกันในครอบครัว ซ่ึงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกท่ีพ่อแม่โพสต์ไปเป็นการสร้างตัวตน (indentity) ของลูกใน
โลกโซเชียลไม่ว่าโตขึ้นลูกจะชอบใจหรือไม่ก็ตาม 
   8) การโพสต์ฉายาหรือข้อมูลท่ีทําให้ลูกอับอาย เพราะอาจเกิดการกลั่นแกล้งหรือล้อเลียนกันในโรงเรียน ใน
ต่างประเทศการกลั่นแกล้งหรือล้อเลียนกันในโรงเรียนกันนั้นรุนแรงถึงข้ันมีเด็กฆ่าตัวตาย 
   9) การโพสต์ภาพลูกและเด็กคนอ่ืน ๆ ถือเป็นการไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของเด็กคนอ่ืนด้วย เพราะพ่อแม่

ของเด็กคนอ่ืน ๆ นั้นอาจไม่ยินยอม เพราะไม่เพียงแค่ลูกของเราที่อาจจะเป็นอันตรายเท่านั้นแต่อาจรวมถึงเด็กคนอ่ืน ๆ อีก
ด้วยท่ีจะได้รับอันตราย 
  3.1.2 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก 
   ในต่างประเทศนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาได้ทําวิจัยว่าเด็ก

คิดอย่างไรกับการแชร์เร่ืองราวของตนในส่ือสังคมออนไลน์ พบว่าเรื่องท่ีเด็กยํ้าเป็นพิเศษคือ ห้ามโพสต์รูปและเร่ืองราวของ

พวกเขาก่อนขออนุญาต ผลการศึกษานี้จึงเป็นท่ีเห็นประจักษ์ว่า เด็กยุคใหม่ท่ีโตข้ึนมาจากโซเชี่ยลมีเดียต้องการควบคุม

ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองมากขึ้น  
   ส่วนในประเทศไทยแม้มีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิในส่วนนี้อยู่หลายฉบับซ่ึงสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) แต่อาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการเคารพและ

คํานึงถึงความเป็นส่วนตัว (Privency) ของบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเด็กซ่ึงเป็นลูกหลานหรือคนในครอบครัวของเรา ประกอบกับ

ปัญหาท่ีร้ายแรงอาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออาจเกิดข้ึนแต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวดัง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการท่ี
พ่อแม่โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับลูกของตนส่วนมากไม่ได้มีเจตนาต้องการแกล้งลูกเพียงแต่อยากแบ่งปันเร่ืองราวต่าง ๆ ให้คนอ่ืน

ทราบเท่านั้น แต่มักทําเกินความพอดีระหว่างความเป็นส่วนตัวของเด็กกับสิทธิของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก จึงทําให้สะท้อน

ให้เห็นว่าคนไทยยังมีความเข้าใจในเร่ือง “สิทธิส่วนบุคคล” ของบุคคลอ่ืนยังไม่ลึกซ้ึงเท่าท่ีควร จึงเป็นท่ีมาทําให้พ่อแม่กล้าท่ีจะ

กระทําการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกด้วยตนเอง 
  3.1.3 การละเมิดสิทธิในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
   กล่าวคือการมีมารยาทในการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะร่วมกับบุคคลอื่น เนื่องจากการชูเครื่องมือถ่ายภาพน่ิงหรือ

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีบุคคลอื่นติดมาด้วย เช่น ในร้านอาหาร ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล อาจทําให้เกิดความไม่

สะดวกในการรับประทานอาหาร มีเสียงดังรบกวนเกินไป ผู้ป่วยท่ีกําลังเจ็บไข้ไม่อยู่ในภาวะท่ีต้องการถ่ายภาพออกเผยแพร่สู่

โลกโซเชียลมีเดีย เช่นนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลอ่ืนด้วย ในประเทศฝรั่งเศส หากมีการโพสต์หรือแชร์ภาพใด ๆ ของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวจะมีบทลงโทษจําคุก 1 ปีหรือเสียค่าปรับสูงถึง 45,000 ยูโร แม้ในประเทศไทย

ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติลงโทษในส่วนนี้แต่หากคํานึงถึงการใช้สิทธิร่วมกันหรือการมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
กระทําเหล่านี้ก็อาจจะเกิดข้ึนน้อยลงโดยไม่ต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติม  
 

  3.2 ภัยท่ีเกิดจากการโพสต์ 
  อาจแยกได้เป็น 3 กรณี กล่าวคือ 
  3.2.1 ภัยคุกคามจากมิจฉาชีพท่ีเกิดข้ึนกับตัวเด็ก 
   การโพสต์รูปลงบนสื่อโซเชียลมีเดียโดยพ่อแม่ท่ีอาจเกิดจากความรักลูก แต่การถ่ายคลิปเด็กในอิริยาบถต่าง ๆ 
พร้อมกับระบุตัวตน แล้วนํามาโพสต์หรือแชร์จนคนอ่ืนสามารถเข้าถึงข้อมูล ถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจทําร้ายลูกทําให้ลูกไม่ได้รับ

ความปลอดภัย เพราะสามารถค้นหาได้อย่างง่ายทําให้มิจฉาชีพสามารถทราบข้อมูลจํานวนมากได้โดยท่ีเราไม่รู้ตัวและอาจทํา

ให้เกิดอาชญากรรมตามมา นอกจากนี้ยังอาจส่อให้เห็นว่าพ่อแม่อาจมีปัญหาเรื่อง self esteem คือต้องการการยอมรับจาก

สังคมและที่ย่ิงกว่ามิจฉาชีพคือพ่อแม่บางกลุ่มต้องการหาประโยชน์จากลูกโดยการเอาลูกไปโพสต์ขอบริจาคหรือสร้างรายได้ให้

ตนเอง  
  3.2.2 ภัยจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก 
   เนื่องจากสื่อและเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การละเมิดสิทธิเด็กจึงมีมิติและรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี
หลายคนอาจคาดไม่ถึง เพราะปัจจุบันสื่ออยู่ในมือของทุกคนและใช้สื่ออยู่แทบทุกลมหายใจจึงทําให้เราเห็นปัญหาการละเมิด

สิทธิเด็กในมิติใหม่ ๆ มากข้ึน อย่างไรก็ดีสิ่งท่ีพ่อแม่โพสต์หรือคลิปท่ีแชร์ในมุมท่ีพ่อแม่คิดว่าน่ารัก น่าเอ็นดู ตลกดี แต่หากเกิน

ความพอดีลุกล้ําเข้าไปในเร่ืองส่วนตัว เร่ืองภายในครอบครัว นั่นคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแล้ว เพราะเขา

เหล่านั้นไม่มีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบ เม่ือโตข้ึนอาจเกิดความรู้สึกไม่ดีเม่ือได้เห็นคลิปนั้นก็เป็นได้อันส่งผล

กระทบท้ังเร่ืองความรุนแรงทางด้านร่างกาย ภาวะจิตใจ และอาจรวมไปถึงทัศนคติในการดํารงชีวิตในอนาคตอีกด้วย อีกท้ังใน

ประเทศไทยไม่เคยมีการติดตามอย่างจริงจังว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างกับเด็กท่ีเคยปรากฏบนคลิปต่าง ๆ จึงถือเป็นภัยเงียบในโลก

ออนไลน์ท่ีสร้างแผลลึกในชีวิตจริงของลูกอีกรูปแบบหนึ่ง 
  3.2.3 การละเมิดสิทธิในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
   เม่ือวิถีชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนมักให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับเร่ือง

ของตัวเองเป็นอย่างมากจนลืมคํานึงถึงบุคคลอ่ืน ซ่ึงนั่นก็คือการไม่มีมารยาททางสังคมนั่นเอง หากการถ่ายภาพหรืออัดคลิป

วิดีโอเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ได้แสดงความรู้สึกจริงตามสถานการณ์นั้น คงไม่เป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 
แต่หากไปงานศพ ไปเย่ียมผู้ป่วย ไปเย่ียมผู้ยากไร้ แล้วถ่ายรูปหลาย ๆ รูปเท่าท่ีตนจะดูดีเพียงจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าตนได้

มาร่วมอยู่ในสถานการณ์โดยไม่สนใจความรู้สึก ความเดือดร้อนรําคาญ ความไม่สะดวกของบุคคลอ่ืนหรือไม่ได้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ตรงหน้าจึงดูขัดแย้งกันอยู่ในตัว ดังน้ันจึงต้องหาความพอดีระหว่างสิทธิส่วนตัวกับสิทธิในพ้ืนท่ีสาธารณะ    
  

  3.3 ความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย 
  หลายประเทศได้ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุคดิจิทัลมากจึงมีการออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) การป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานสําคัญในความเปน็ส่วนตัว (Privacy Right) ของประชาชนท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง ในเร่ืองนี้หลายประเทศ

ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนโลกออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ  
  ส่วนในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเช่นกัน ประกอบกับมี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยนําหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
ท่ีประเทศไทยสมัครใจเป็นภาคีตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มาบัญญัติห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็ก โดยเจตนาท่ีจะทํา
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ให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตัวเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบกฎหมายซ่ึงก็

มีการระบุโทษแห่งการกระทําผิดหรือการละเมิดสิทธิไว้ชัดเจนแล้ว เพียงแต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเด็กซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการบัญญัติเพ่ือคุ้มครองตัวเด็ก การสงเคราะห์เด็กและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเท่านั้น อีกท้ังใน

ประเทศไทยยังไม่มีกรณีศึกษาจึงยังไม่สามารถออกกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองนี้ได้ 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  4.1 บทสรุป 
  บทสรุปคือเม่ือค่านิยมในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป เรียกได้ว่ามีความเจริญทางด้านวัตถุ ด้านการ

สื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ต่าง ๆ มากมายท่ีเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีความรู้ 
ทันสมัยก้าวไกลและรวดเร็วทันใจมากย่ิงข้ึนแต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมอันดีงาม ความจริงใจ การเคารพกฎหมาย รวมท้ัง

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของกันและกันนั้นไม่ได้เจริญตามไปด้วย ผู้คนในสังคมมักมองว่าการโพสต์ การแชร์ เรื่องราวของลูก
ตนเองเป็นเร่ืองส่วนตัวและเข้าใจว่าเป็นเร่ืองท่ีพ่อแม่มีอํานาจท่ีจะกระทําได้จนกลายเป็นภัยคุกคามท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญาณในการใช้ชีวิตท่ีมีผลต่อตนเอง ลูก และบุคคลในครอบครัวอย่างไม่รู้ตัว ซํ้าร้ายไปกว่านั้นแทนท่ีพ่อแม่จะเป็นผู้ท่ี

ปกป้องคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ให้แก่ลูกแต่กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่เป็นผู้ล่วงละเมิดสิทธิของลูกเสียเอง จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าพ่อ

แม่เองยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคล แม้มีกฎหมายใช้บังคับอยู่บ้างแต่อาจยังไม่เข้าถึงอีกท้ังยังไม่มี

การศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับภัยเงียบท่ีตามมาอย่างชัดเจน พ่อแม่และสังคมจึงยังไม่รับรู้และตระหนักถึงภัยดังกล่าว ไม่ได้มี
การย้ังคิดก่อนท่ีจะโพสต์ และที่สําคัญความต้องการแสดงออกซ่ึงบางอย่างของพ่อแม่และการต้องการการยอมรับจากสังคมคง

มีมากกว่าการคํานึงความความเหมาะสมและความปลอดภัยของลูก 
  ดังนั้นหากพ่อแม่หาจุดสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของเด็กและสิทธิของผู้ปกครองในการดูแลลูกรวมถึงคํานึงถึง

ความเหมาะสม ความมีมารยาททางสังคมท่ีลูกก็จะเรียนรู้และจดจําพฤติกรรม การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกก็จะ

เป็นไปด้วยความสุขและปลอดภัย 
 

  4.2 ข้อเสนอแนะ 
  4.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลของลูกในทุกด้านท้ัง

ด้านอาชญากรรม ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เพ่ือให้เห็นตัวอย่างท่ีชัดเจน 
  4.2.2 ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคารพซ่ึงกันและกัน 
  4.2.3 ปรับทัศนคติและค่านิยมการโพสต์ทุกอย่าง ทุกเรื่องท้ังท่ีเป็นเรื่องสําคัญและไม่สําคัญ เป็นเร่ืองส่วนตัว หรือ

เฉพาะในครอบครัวให้มีการคิดก่อนท่ีจะโพสต์หรือแชร์ 
  4.2.4 ปรับทัศนคติให้ผู้คนอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 
  4.2.5 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

เด็กด้วย 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
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ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการห้องพักรายวนั 
The Problems Involve Tourists Occupying Daily Rents Service 

 

สุภาพร แก้วตา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
Kaewta_su@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  
ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจํานวนมากหันมาให้ความสนใจใช้บริการห้องพักแบบโฮสเทล (Hostels) บุคคล

ท่ัวไปซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงนําท่ีพักของตนเองแบ่งพ้ืนท่ีให้เป็นห้องเช่ารายวันเพ่ือตอบสนอความต้องการของนักท่องเท่ียว
ในแบบของคนรุ่นใหม่ท่ีมีรูปแบบความต้องการห้องพักท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยคิดอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าการใช้บริการห้องพัก
ในโรงแรม มีการโฆษณาการให้บริการห้องเช่าพักรายวันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวท่ีประสงค์ใช้บริการห้องพัก  
ในรูปแบบดังกล่าวสามารถค้นหาห้องพักได้อย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย 

จากการศึกษาพบว่าการท่ีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นําท่ีพักอาศัยของตนแบ่งพ้ืนท่ีให้เป็นห้องเช่ารายวันนั้นเข้าข่าย
การประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 แต่คํานิยามศัพท์ของคําว่า “โรงแรม” ตามมาตรา 4 มิได้
บัญญัติครอบคลุมถึงการให้บริการห้องพักรายวันดังกล่าว ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงแก้ไขคํานิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
ถึงการให้บริการห้องพักรายวันเพ่ือให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการ รวมท้ังกําหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการรักษาความสะอาด ด้านสุขอนามัย อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีนักท่องเท่ียวควรได้รับจากการใช้บริการห้องพัก
รายวัน ซ่ึงในหลายประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายท่ีมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมถึงท้ังทางด้าน
ความปลอดภัย ดา้นสัญญาเช่า เพ่ือให้ความคุ้มครองท้ังผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักรายวันและนักท่องเท่ียวผู้ใช้บริการ 
 
คําสําคัญ: แอร์บีเอ็นบี  ห้องพักแบบโฮสเทล  ผู้บริโภค 
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Abstract 
 
Nowadays, hostels become more and more popular among foreigners for daily rent. Persons, who 

own any estate, may easily separate their accommodations to supply travelers’ desire, in aspect of new 
style of daily rental. These hostels may cost less than proper hotels and travelers could conveniently 
search online to reach variety of hostels.  
 Research found that owners of separated accommodations for daily rents is within the scope of 
Thai Hotels Act B.E.2475. However, the definition of “Hotels”, section 4 of the Act, does not include daily 
rent as hotel. Therefore, there is the need to rectify such Act, especially definition part, to cover this type 
of rents in order to protect travelers and determine fundamental service standards, such as, cleanness 
and hygiene. In comparing to other countries, for example, Japan and America, their law combines with 
safety measure, lease contract regulation etc. in order to protect both daily rent owners and customers. 
 
Keywords: airbnb, hostels, consumer 
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1. บทนํา 
 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการนําเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจของท่ีระลึกหรือสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้กับประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีสถานท่ีเท่ียวมากมาย เป็นแหล่งรวมท้ังศิลปะ วัฒนธรรมที่

สวยงาม และหลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนในด้าน

ต่าง ๆ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเพ่ือสร้างความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการให้แก่นักเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 โดยท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนําปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
มารวมกันเพ่ือก่อนให้เกิดเป็นสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวข้ึน และนําไปจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสบาย

หรือความพอใจ ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะประกอบด้วยองค์การหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนา การผลิต การตลาด การท่องเท่ียวท่ีรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยตรง (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548, 1) 
 สําหรับธุรกิจท่ีพักแรมเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้และสร้าง

อาชีพ ซ่ึงธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายประเภท ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ อพาร์ทเม้นท์ โมเต็ล หอพัก แคมป์ เป็นต้น 
การท่ีนักท่องเท่ียวจะตัดสินใจเลือกท่ีพักแบบใดข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การบริการ ความปลอดภัย รายได้ สถานท่ีท่ี

นักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไป ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีพักท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนตามอัตราการเจริญเติบโต

ทางการท่องเที่ยว ซ่ึงพิจารณาได้จากนักท่องเที่ยวท่ีมีอัตราเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ประกอบกับใน

ปัจจุบันมีธุรกิจท่ีพักแรมเกิดข้ึนจํานวนมาก ทําให้ผู้เข้าพักมีตัวเลือกมากขึ้นและตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเท่ียวให้

มากท่ีสุด อย่างไรก็ดีในเร่ืองของท่ีพักนั้นนักท่องเท่ียวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการ

พักโรงแรมแบบเดิม แต่หันไปสนใจห้องพักแบบโฮสเทล (Hoshtel) (อดิดินนนท์ ผาวัน, 2559, 21) กล่าวคือ เป็นท่ีพักสําหรับ

นักท่องเท่ียวในราคาประหยัดท่ีมีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ได้แก่ เตียงนอน และท่ีเก็บของ ส่วนมากจะมีลักษณะ

คล้ายหอพัก มีเตียงสองชั้นหลาย ๆเตียงในห้องเดียวกัน สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ตั้งแต่ 4 คนต่อห้อง 6 คนต่อห้อง 8 คนต่อ

ห้อง ไปจนถึง 12 คนต่อห้อง ท้ังนี้ การเลือกพักโรงแรมแบบของคนรุ่นใหม่และเป็นแนวโน้มของรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ท่ี

เรียกว่า“สังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)” (กันทิมา วงศ์สถาปัตย์, 2559) สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้

ได้มีผู้ท่ีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นําเอาบ้านพัก คอนโดมิเนียม ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของตนเองมาทําธุรกิจ

เพ่ือให้บริการท่ีพักรายวันเพ่ือตอบสนองต่อความเจริญเติบโตต่อธุรกิจท่องเที่ยวและต่อนักท่องเที่ยวท่ีต้องการท่ีพักชั่วคราวใน

ราคาท่ีไม่แพงและอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว การหาห้องพักหรือการเช่าห้องพักของนักท่องเท่ียวผ่านผู้ให้บริการรับฝากห้องให้เช่า

ท่ีเรียกว่า Airbnb ซ่ึงเป็นตลาดแบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตท่ีช่วยให้บุคคลท่ัวไปท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้

บริการในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยท่ีสมาชิกผู้ลงทะเบียนจะเป็นได้ท้ังผู้เช่าและผู้ให้เช่าท่ีพัก มีการเผยแพรข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี

เช่าผ่านอินเตอร์เน็ต (Website) โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Application) โดยสมาชิกท่ีเป็นผู้ให้บริการรับฝากห้องจะ

ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมจากผู้ให้เช่า 
เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า การประกอบธุรกิจให้บริการท่ีพักรายวันเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโรงแรมตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าห้องพักรายวันโดยให้เช่าซ่ึงมีค่าตอบแทน โดยผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้นจึงจะสามารถจัดห้องพักรายวันได้ และบุคคลท่ัวไปไม่อาจนําเอาบ้านพักอาศัย ตึกแถว หรือ

อาคารพาณิชย์ ของตนเองออกแบ่งเป็นห้องพักเพ่ือเช่ารายวันได้ แม้การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายแต่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เจ้าของบ้านพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ ยังคงกระทําการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง ได้กําไรอย่าง
มากจากการแบ่งบ้านพักอาศัยให้เป็นห้องเช่ารายวัน และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวและนักเดินทางชาวต่างชาติจํานวน

มาก เนื่องจากราคาห้องพักถูกกว่าการเข้าพักในโรงแรม ซ่ึงการกระทําดังกล่าวของบุคคลทั่วไปท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงแรมท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ีต้องสูญเสียรายได้จาก

นักท่องเท่ียว นอกจากนี้ผู้ให้บริการห้องพักรายวันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าพักอาศัย เช่น 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างชํารุดบกพร่อง การรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานด้านความสะอาด ด้านสุขอนามัย ด้านการ

ให้บริการห้องพักรายวันแก่นักท่องเท่ียว หากจะพิจารณาถึงหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 538 ท่ีบัญญัติให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกําหนดไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังนั้น การนํา
ห้องพักให้เช่าลักษณะห้องพักรายวันสําหรับนักท่องเที่ยวจึงไม่อาจใช้หลักกฎหมายท่ัวไปมาพิจารณาได้ จะต้องใช้กฎหมายซ่ึง

บัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจง คือพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น แต่คํานิยามศัพท์คําว่า “โรงแรม” ตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก็มิได้บัญญัติครอบคลุมถึงห้องพักรายวัน อย่างไรก็ตามแม้การให้บริการห้องพัก

รายวันแก่นักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการจะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแต่ก็เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
หากขาดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศท้ัง

ด้านการให้บริการและปัญหาอาชญากรรม ภาครัฐควรมีหลักเกณฑ์ นโยบาย หรือมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กํากับ
ดูแล นอกจากนี้ สิทธิท่ีนักท่องเท่ียวควรได้รับจากการใช้บริการท่ีพักรายวัน ซ่ึงถือว่านักท่องเท่ียวคือผู้ใช้บริการโดยเสีย

ค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่ผู้ให้เช่าห้องพักนั้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
(1) ได้กําหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ กล่าวคือ สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการ (สุษม ศุภนิตย์, 2551, 10) ซ่ึงเม่ือผู้ประสงค์ใช้บริการห้องพักรายวันอาจเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะการ

ใช้งานหรือสาระสําคัญของห้องนั้น โดยมีการบิดเบือนรายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆ เช่น การโฆษณาโดยการใช้รูปภาพของ

สภาพแวดล้อม สถานท่ีพัก ห้องพักท่ีปลอดภัย สวยงาม ซ่ึงจะทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่ในความเป็นจริง

แล้วสภาพห้องพักเก่าทรุดโทรม ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีรถสาธารณะผ่าน อยู่ในซอยเปลี่ยว ซ่ึงไม่ตรงกับภาพและคําพรรณนา

ห้องพักท่ีได้โฆษณาไว้ มีผลทําให้นักท่องเที่ยวหลงเชื่อและโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการให้เช่าห้องพักหรือเจ้าของห้องพัก ซ่ึง
หากเกิดกรณีท่ีนักท่องเท่ียวได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน การฟ้องร้องดําเนินคดีมีความยุ่งยาก เนื่องจาก
นักท่องเที่ยว ในฐานะผู้ใช้บริการมีภูมิลําเนาอยู่นอกราชอาณาจักรไทย เพียงเดินทางมาท่องเท่ียวพักผ่อนเท่านั้น การแสวงหา

หลักฐานในการฟ้องร้องเพื่อดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ให้เช่าย่อมประสบปัญหา แม้กฎหมายจะให้สิทธิในการฟ้องร้อง

ดําเนินคดีท่ีมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่นักท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภคมองว่า

เป็นเร่ืองท่ีเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการดําเนินคดีซ่ึงผลท่ีได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีได้เสียไป   
 สําหรับประเทศญ่ีปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเท่ียวจํานวนมาก เพราะมีนโยบายผ่อนปรน

เรื่องวีซ่า ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการห้องเช่าแบบ Airbnb ในประเทศญ่ีปุ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผู้ลักลอบเปิด              
ห้องเช่าพักรายวันเป็นจํานวนมากซ่ึงขัดกับกฎหมายธุรกิจโรงแรมของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมายท่ีมีชื่อ

เรียกว่า “The Home-Sharing Business Act” เพื่อควบคุมการให้บริการห้องพักรายวัน โดยกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงมี
สาระสําคัญ กล่าวคือ ผู้ให้บริการเช่าท่ีพักสามารถเปิดห้องพักให้เช่าได้ 180 วันต่อปี เพราะหากปล่อยให้มีการเปิดให้บริการ

เกินกว่า 180 วันต่อปีแล้ว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ เช่น ปัญหาเรื่องการจราจร ปัญหาเร่ืองขยะมูล

ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ปัญหาเรื่องความปลอภัยของคนในชุมชน เป็นต้น โดยท่ีผู้เช่าพักจะต้องเช่าพักครั้งละ ไม่ต่ํากว่า 7 วัน หรือ 
6 คืน เนื่องจากมีความมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ เพราะหากมีการปล่อยให้เช่าแบบค้างคืนเดียวได้จะเป็น

การสร้างการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะการใช้บริการห้องพักแบบรายวันมีราคาถูกกว่าการใช้

บริการห้องพักในโรงแรม และผู้ให้บริการเช่าท่ีพักจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือให้หน่วยงานท้องถ่ินตรวจสอบ

คุณภาพการให้บริการและมาตรฐานท่ีพัก นอกจากนี้ผู้ให้เช่าจะต้องส่งรายงานการเช่าพักให้หน่วยงานท้องถ่ินทราบถึงจํานวน
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และสัญชาติของผู้เช่าพัก ซ่ึงหลักเกณฑ์นี้ได้ถูกกําหนดเพื่อให้ความคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและ

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมท้ังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้บริการห้องพักรายวันด้วยเพราะมีหน่วยงานท้องถ่ินทําหน้าท่ีตรวจสอบ

คุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของห้องพัก ซ่ึงการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวของประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการ

ลงทุนท่ีสอดคลอ้งกับความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีนับวันจะเจริญเติบและขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นประเทศต้นกําเนิดของแนวคิดสังคม

เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายเก่ียวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยท่ัวไปท่ีให้ความคุ้มครองผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ท่ีพักอาศัยท้ังในด้านความปลอดภัยและในด้านการทําสัญญา กล่าวคือ ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีดูแลรักษาสถานท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพ

ปลอดภัยและจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น เครื่องทําความร้อน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจําเป็น หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายคืนได้ และหากมีการเลิกสัญญาผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้

เช่าด้วย และกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับความเสียหายจากการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิขับไล่ผู้เช่าและ

งดการให้บริการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นแก่ผู้เช่าได้ รวมท้ังมีสิทธิเรียกคืนการครอบครอง บอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายเป็นสาม

เท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ นอกจากนี้ยังมีการออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบ่งพ้ืนท่ีให้เช่ารายวัน (Home-
Sharing Ordinance) เป็นการเฉพาะเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําออกให้เช่ารายวันและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้คือ พ้ืนท่ีให้เช่า ได้แก่ พ้ืนท่ีหรือห้องท่ีได้ถูกสร้างหรือออกแบบแยกส่วนออกมาต่างหากจาก

พ้ืนท่ีหรือห้องท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย โดยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักสําหรับครอบครัวเดี่ยว (single-family residence) อพาร์ตเมนท์ 
(apartment) คอนโดมีเนียมเพ่ือการอยู่อาศัย (residential condominium unit) ท้ังนี้ ไม่รวมถึงพ้ืนท่ีส่วนกลางของคอนโดมี

เนียม ห้องพักในโรงแรมโมเต็ล เคบิ้ล หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของเจ้าสํานักโรงแรม (innkeeper) ระยะเวลา
เช่ามีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหรือน้อยกว่านั้น การโฆษณาพื้นท่ีให้เช่ารายวันไม่ว่าจะทําในสื่อใด ๆ จะต้องระบุถึง

ค่าบริการและการบริการที่จัดให้แขกหรือผู้มาพักอย่างชัดแจ้ง แขกหรือผู้มาพักจะต้องเสียภาษีเพ่ือการอยู่อาศัยตามจํานวนท่ี

กําหนดไว้ การให้บริการให้เช่าพ้ืนท่ีรวมท้ังการโฆษณาการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีของบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะต้องได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานท้องถ่ิน บุคคลหรือนิติบุคคลจะสามารถขออนุญาตให้บริการให้เช่าพ้ืนท่ีได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่า

หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับผู้เช่า ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองผู้เช่าท่ีต้องการเช่าพ้ืนท่ีรายวันโดยมีการกําหนด

พ้ืนท่ีท่ีสามารถนําออกให้เช่า รวมถึงการโฆษณาที่ต้องระบุถึงค่าบริการและบริการท่ีได้จัดไว้ให้เพ่ือไม่ให้ผู้เช่าถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผู้ให้เช่า นอกจากนี้ยังได้กําหนดในเรื่องของการเสียภาษีไว้เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานภาครัฐ

อีกด้วย 
 
2. วัถตุประสงค์ของการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาสถานะทางกฎหมายของการให้บริการห้องพักรายวันแก่นักท่องเท่ียว รวมถึงสิทธิ หน้าท่ีของบุคคลผู้มี

ส่วนเกี่ยข้องในสัญญาห้องพักรายวัน เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในสัญญา 
 2.2 เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการที่พักรายวันแก่นักท่องเท่ียวของไทยและต่างประเทศ 
รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ  

2.3 เพ่ือหาแนวทางในการกําหนดกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการประกอบธุรกิจให้บริการท่ีพักรายวันแก่นักท่องเท่ียว 
 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 

 การประกอบธุรกิจให้บริการท่ีพักรายวันจะมีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม               
พ.ศ.2547 ท้ังนี้ รัฐได้ใช้กฎหมายดังกล่าวเพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการที่พักรายวันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การส่งเสริม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1081



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1109 

ธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษามาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจให้บริการที่พักรายวัน

เพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ในการจัดทําวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และกลไกในการที่รัฐจะต้องเข้ามาทําการประกอบธุรกิจ

ให้บริการท่ีพักรายวัน โดยจะทําการศึกษาถึงสภาพปัญหาธุรกิจให้บริการท่ีพักรายวันในลักษณะว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ

และเอกชนอย่างไร และทําการศึกษาตัวบทกฎหมายของการประกอบธุรกิจให้บริการท่ีพักรายวันของต่างประเทศ เพ่ือหา

แนวทางพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้โดยคํานึงถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 
 
5. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 วิจัยฉบับนี้เป็นการดําเนินการศึกษาวิจัยเอกสาร (Document  Research) โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากตัวบท

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ พระราชบัญญัติ หนังสือกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ และวารสารทาง

กฎหมายต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงคําพิพากษาศาลฎีกา เพ่ือนําข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ปัญหาใน

การวิจัยเพ่ือหาสถานะทางกฎหมายของห้องพักรายวัน เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ

ให้บริการห้องพักรายวันต่อไป 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาพบว่าความต้องการใช้บริหารห้องพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดย
นักท่องเท่ียวชาวชาติจํานวนมากหันมาให้ความสนใจใช้บริการห้องพักแบบโฮสเทล (Hostels) เนื่องจากมีราคาถูกกว่าใช้

บริการห้องพักในโรงแรมอย่างมากและห้องพักมีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้สะดวก โดยการค้นหาข้อมูล

ห้องพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้มีผู้ท่ีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ นําท่ีพักอาศัยของตนเองแบ่งออกให้

เป็นห้องเช่าพักรายวันเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดย
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยไม่ได้บัญญัติครอบคลุมเพ่ือให้ความคุ้มครองถึง

ห้องพักในรูปแบบดังกล่าว ซ่ึงมีผลให้นักท่องเท่ียวผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการใช้บริการ รวมท้ัง

ไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ อันควรได้รับ เช่น ด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้
เม่ือการให้บริการเช่าห้องพักรายวันไม่ได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําให้ขาดกลไกเร่ืองสภาพ

บังคับแห่งโทษหากเกิดกรณีการฝ่าฝืนเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิมหรือลดจํานวนห้องพักท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ

อาคารสิ่งปลูกสร้าง เม่ือขาดกลไกเรื่องสภาพบังคับแห่งโทษผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพิกเฉยไม่จัด

มาตรการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนเพ่ือคุ้มครองนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการห้องพักรายวันประกอบกับ

กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 บังคับใช้มานานและไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการ

ห้องพักรายวัน ผู้เขียนเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีความจําเป็นและ

สําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายที่คุ้มครอง ควบคุม และกํากับดูแลท่ีพักสําหรับนักท่องเท่ียวเพราะรายได้จากการ

ท่องเที่ยวถือเป็นหลักของประเทศ โดยท่ีรูปแบบของการท่องเที่ยวและการพักอาศัยเพ่ือการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอย่างมาก ซ่ึงนักท่องเที่ยวหันไปใช้บริการห้องพักรูปแบบ Airbnb มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงห้องพักประเภทน้ีไม่อยู่

ภายใต้บังคับของกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือออกระเบียบเพื่อควบคุม กํากับดูแล และ
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คุ้มครองผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการให้มีมาตรฐานด้านต่าง ๆ อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีนักท่องเที่ยวควรได้รับจากการใช้บริการ 
โดยกําหนดให้มีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. ความหมายและประเภทของท่ีพักท่ีสามารถนําออกให้นักท่องเท่ียวเช่ารายวันได้ให้มีความชัดเจน  

2. สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการพักอาศัย เพ่ือให้เปน็มาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง 
3. หน่วยงานเฉพาะในการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบมาตรฐานของห้องพักและมาตรฐานการให้บริการ  

 4. ผู้ให้บริการห้องพักสามารถเปิดห้องพักให้เช่าได้ไม่เกินปีละ 180 วันต่อปี เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
 5. ผู้ให้บริการเช่าห้องพักรายวันจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานท้องถ่ินและจัดทําทะเบียนผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการ

ให้หน่วยงานท้องถ่ินทราบถึงจํานวนและสัญชาติของผู้เข้าพัก ท้ังนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจคุณภาพมาตรฐานของห้องพัก

และมาตรฐานการให้บริการ รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีประจําปีของหน่วยงานภาครัฐ 
 จะเห็นได้ว่าหากมีการออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือควบคมุ กํากับดูแลห้องพักรายวันดังกล่าวแล้วจะทําให้นักท่องเที่ยว

ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มตามกฎหมายหากเกิดกรณีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ จากการใช้บริการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐซ่ึงเป็น

หน่วยงานเฉพาะเพ่ือให้ช่วยเหลือ ดูแลให้นักท่องเท่ียวให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ อีกท้ังการ

มีกฎระเบียบเพ่ือควบคุม กํากับดูแลจะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งมีผลทําให้ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเจริญเติบโต มีรายได้ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรายได้จากการท่องเท่ียวนั้นถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย 
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Legal Solutions for Animal Cruelty 
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บทคัดย่อ  
 

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการกระทําซ่ึงเป็นการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย 
ซ่ึงแม้ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 อันเป็นกฎหมายโดยเฉพาะ
เพ่ือคุ้มครองสัตว์แล้วก็ตาม แต่กลับพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระทําทารุณกรรมสัตว์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการ
ทารุณกรรมสัตว์ยังคงมีให้พบเห็นในหน้าสื่อต่าง ๆ แม้ว่าหน่วยงานและบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจะได้ตื่นตัวและเรียกร้องให้มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่การขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาอย่างแท้จริงของคนในสังคม 
ทําให้สัตว์เหล่านี้ยังคงถูกรังแกและถูกทารุณกรรมอยู่เช่นท่ีเป็นมา 
 
คําสําคัญ: การทารุณกรรมสัตว์  คุ้มครองสัตว์  กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์ 
 

Abstract 
 

This article aims to study and analyze action problems about animal cruelty in Thailand. Although 
there is currently The Cruelty Prevention and Welfare of Animal Act, 2014, which is a law especially for 
animal protection, it still cannot solve the problems of animal abuse and there are cruelty to animals seen 
in various media. In fact, any organization and individuals involved has been awaking and demanding serious 
law enforcement, but the lack of knowledge and understanding of the real problems of people in the 
society are still being bullied and abused. 

  
Keywords: animal abuse, animal protection, the prevention of cruelty to animals act 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1084 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1112 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา  
 

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง และถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีบทบาทในการสร้างสมดุลต่อระบบนิเวศวิทยาให้

สามารถดํารงอยู่ได้ โดยสัตว์เป็นองค์ประกอบสําคัญของห่วงโซ่อาหารในฐานะเป็นผู้บริโภคท่ีทําให้เกิดการหมุนเวียนหรือ    
การเคลื่อนย้ายของสารอาหารจากพืชไปสู่สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเป็นทอด ๆ เกิดเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศ สัตว์จึงมีความสัมพันธ์

เกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในลักษณะของการพ่ึงพา หรือส่งผลต่อกันในหลายรูปแบบ มนุษย์

เองก็มีความสัมพันธ์กับสัตว์เช่นเดียวกัน จากภาพวาดในถํ้าท่ีกระจายอยู่ท่ัวโลก เช่น ภาพวาดผนังถํ้าท่ีเทือกเขา Tassili 
n’Ajer ในประเทศแอลจีเลีย ซ่ึงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การอพยพของสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์

ภาพเขียนสีผนังถ้ําในหุบเขาเอลเมดาโน ประเทศชิลี ท่ีแสดงวิถีชีวิตการล่าปลาวาฬของมนุษย์ หรือภาพมนุษย์และสัตว์ใน

ถ้ํา Les Combarelles ในประเทศฝรั่งเศส (NGThai, 2018: ออนไลน์) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ท่ี

เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ยุคดึกดําบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัตว์เป็นอาหาร ใช้ทําเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นพาหนะเดินทาง หรือเป็นสัญลักษณ์

ทางศาสนา แต่ทว่าในโลกยุคปัจจุบันมนุษย์มิได้ล่าสัตว์เพ่ือเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตดังเช่นอดีต สัตว์บางชนิดถูกใช้เป็นท่ี

ระบายอารมณ์ ถูกกระทําทารุณกรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมทางจิตใจของคนในสังคม การปล่อยปละละเลยปัญหา

การทารุณกรรมสัตว์ได้ส่งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือเม่ือสัตว์ตกเป็นเหย่ือ ตกเป็นท่ีรองรับอารมณ์เพ่ือความบันเทิง 
เป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทําให้รัฐต้องจัดสรร

งบประมาณในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีตามมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการเพาะพันธ์ุสัตว์

ท่ีใกล้สูญพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสัตว์ท่ีถูกทารุณกรรม เป็นต้น  
ในอดีตประเทศไทยไม่มีกฎหมายในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์บัญญัติไว้โดยเฉพาะ มีเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การคุ้มครองสัตว์ท่ีสอดแทรกอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดลหุโทษอย่างน้อย 2 มาตรา กล่าวคือ มาตรา 381 
ซ่ึงบัญญัติว่า ผู้ใดกระทําการทารุณต่อสัตว์ หรือ ฆ่าสัตว์ โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จําเป็น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และ มาตรา 382 ซ่ึงบัญญัติว่า ผู้ใดใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควร หรือ ใช้
ให้ทํางานอันไม่สมควร เพราะเหตุท่ีสัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชรา หรือ อ่อนอายุ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 
หม่ืนบาทหรือ ท้ังจําท้ังปรับ (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, 2558, 126-127) จนกระท่ังในปี 2547 มีการเคลื่อนไหวของภาคเอกชน 
นําโดยสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาทนายความในการยกร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้

ขึ้นมา และนํามาประชุมรวมเข้ากับร่างของกรมปศุสัตว์ซ่ึงมีความคิดริเร่ิมท่ีจะเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เช่นกันเม่ือวันท่ี 12 
มิถุนายน 2550 โดยร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฉบับของของกรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้รับการเห็นชอบโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 และเสนอให้สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการวาระท่ี 1 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

รวม 15 คนข้ึนพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 15/2557 วันท่ี 10 ตุลาคม 2557 และลงมติในวาระที่ 2 และท่ี 3 เห็นชอบ ให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 23/2557 เป็นพิเศษ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 (ณัฐพล ย่ิงกล้า , 2559: 
ออนไลน์) ในปัจจุบันประเทศไทยจึงมีกฎหมายท่ีใช้บังคับกับการทารุณกรรมสัตว์โดยตรง คือ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับพบว่า การนิยามความหมายของคําว่า 
“สัตว์” มิได้ครอบคลุมถึงสัตว์ป่า ทําให้เกิดปัญหาไม่อาจต้ังข้อหากับผู้ล่าสัตว์ป่าว่าเป็นการทําผิดฐานทารุณกรรมสัตว์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ.2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงกําหนดนิยามความหมายของ

สัตว์ท่ีอยู่อาศัยในธรรมชาติ หมายความว่า สัตว์ท่ีดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่จําเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์

(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561: ออนไลน์) ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงนับว่าปัญหาสัตว์ป่าไม่ได้รับความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัตินี้จึงได้รับการบรรเทา แต่ยังคงมีปัญหาในด้านอ่ืนซ่ึงมีสาเหตุมาจากตัวผู้กระทําผิดเอง จากสภาพสังคม และจาก
การบังคับใช้กฎหมายของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการตระหนักถึงปัญหาการทารุณกรรมอย่าง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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จริงจัง ซ่ึงคณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาปัญหาอาชญากรรม กรณีการทารุณกรรมสัตว์ พร้อมแนวทาง

ป้องกันการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพ่ือจะทําให้ปัญหาอาชญากรรมในการทารุณกรรมสัตว์ลดลงหรืออาจสูญหายไปจาก

สังคม 
 
2. บทนิยาม 
 

 “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ท่ีโดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ 
สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอ่ืนใด ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (พระราชบัญญัติ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์, 2557: ออนไลน์) 
“การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ท่ีทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่า

ทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวดความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึง

การใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ท่ีกําลังต้ังท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจน

เกินสมควร หรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควรเพราะเหตุท่ีสัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ (พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์, 2557: ออนไลน์) 
“สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติ” หมายความว่า สัตว์ท่ีดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่จําเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดู

จากมนุษย์ (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561: ออนไลน์) 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

3.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 3.1.1 แนวคิดและทฤษฎี 

1) ทฤษฎีความด้อยทางชีววิทยา (Biological Inferiority Theories) 
 จอห์น แกสปา สพอสริม (John Gaspar Spurzhrim) ให้ความเห็นว่า สมองของมนุษย์มีส่วนก่อให้เกิดพฤติกรรม ใน

ส่วนของพฤติกรรมไม่ดี เช่นความก้าวร้าว ชอบทําลาย การต่อสู้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบชั่วดี เช่น รักลูก เมตตา เป็น

มิตร เช่นเดียวกับการกระทําทารุณสัตว์ ท่ีมักเกิดจากการไร้คุณธรรม กล่าวคือ ความเมตตากรุณา จนทําให้เกิดอาชญากรรม  
(ปิยะพร ตันณีกุล, 2558: 112) 

2) ทฤษฎีการไม่สามารถเรียนรู้ (Learning Disabiliyies) 
 ความไม่สามารถเรียนรู้นั้น เชื่อว่า เกิดมาจากสมองสั่งงานผิดปกติ เนื่องจากพบว่านักโทษหรือเยาวชนท่ีกระทํา

ความผิดจํานวนมาก ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้หนังสือได้เช่นเดียวกับคนปกติ เรียนไม่ดี ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา น้อยใจ 
เรียนไม่จบ ถูกชักจูงง่าย นําไปสู่การกระทําผิด ซ่ึงการถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา อาจทําให้ตวัผู้กระทําผิดเกิดความรู้สึกกดดัน เก็บ
กด ไม่มีท่ีพ่ึง จึงต้องระบายความรู้สึกออกมาโดยการกระทําทารุณสัตว์ (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558: 116) 

3) ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self Control Theory) 
 การควบคุมตัวเอง คือ ความสามารถในการระงับยับย้ัง พลังอํานาจในการควบคุมอาการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ความหุนหันพลันแล่น การชอบเสี่ยง การชอบใช้กําลังกาย การเป็นคนเจ้าอารมณ์ การยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง โดยส่ิงเหล่านี้

มีผลก่อให้เกิดการกระทําความรุนแรงต่อสัตว์ (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558: 136) 
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4) ทฤษฎีอาชญากรรมกับพัฒนาการในการกระทําผิด (Life Course Theory) 
โรเบิร์ต เจ แซมป์สัน (Robert J. Sampson) และ จอห์น เอช ลอบท์ (John H. Laub) เห็นว่า การกระทําผิด

สามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัย ซ่ึงในระหว่างทางแห่งการดําเนินชีวิตอาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีกลายเป็นจุดผกผันของชีวิตได้ท้ัง

ในทางท่ีดีและไม่ดี นอกจากนี้ ยังมองว่า การกระทําผิดในวัยเด็กสามารถท่ีจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ได้ หากคนนั้นมีความ

ผูกพันทางสังคมที่ไม่ดี เช่น ความผูกพันในครอบครัวและโรงเรียนท่ีไม่ดี เช่นเดียวกับการกระทําทารุณสัตว์ มักเกิดจากพ้ืนฐาน

ครอบครัวท่ีไม่ดี จงึทําให้เกิดอาชญากรรมข้ึน (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558, 140-141) 
 3.1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 1) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 
  มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา 21 การกระทําดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20 
(1) การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร  ท้ังนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร 
(2) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(3) การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
(4) การฆ่าสัตว์ในกรณีท่ีสัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้

มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 
(5) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
(6) การฆ่าสัตว์ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน หรือ

ป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพย์สิน 
(7) การกระทําใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซ่ึงเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซ่ึงได้รับยกเว้นให้กระทําได้โดยไม่ต้องข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(8) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการดํารงชีวิตของสัตว์ 
(9) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถ่ิน 
(10) การกระทําอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สามารถกระทําได้เป็นการเฉพาะ 
(11) การกระทําอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 31 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 97 ผู้ใดกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทําลายหรือทํา

ให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสยีหายให้แก่รัฐตามมูลค่าท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 
 

3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. 2561  
ข้อ 2 “สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติ” หมายความว่า สัตว์ท่ีดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่จําเป็นต้องได้รับ

การเลี้ยงดูจากมนุษย์ 
ข้อ 3 ให้สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
(1) กระรอกหลากส ี(Callosciurus finlaysonii) 
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(2) นกเขาชวา (Geopelia striata) 
(3) ลูกผสมสัตว์ตระกูลเสือ (Hybrid tiger in Felidae family) 
(4) หมูป่า (Sus scrofa) 
(5) อีเห็นข้างลาย หรืออีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) 
 

4) ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 381 ผู้ใดกระทําการทารุณต่อสัตว์ หรือ ฆ่าสัตว์ โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จําเป็นต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
มาตรา 382 ซ่ึงบัญญัติว่า ผู้ใดใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควร หรือ ใช้ให้ทํางานอันไม่สมควร เพราะเหตุท่ีสัตว์นั้น

ป่วยเจ็บ ชรา หรือ อ่อนอายุ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือ ท้ังจําท้ังปรับ   
 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อนิสา ม่วงม่ิงสุข และ สุรพล ศรีวิทยา (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน

และคุ้มครองสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการ

เปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัย
พบว่า ประเทศไทยมีการห้ามการทารุณกรรมสัตว์มากกว่าประเทศมาเลเซีย ซ่ึงกําหนดความผิดเฉพาะบุคคลผู้จัดการต่อสู้ หรือ

มีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดการหรือกระทําการจัดหาสถานท่ี หรืออนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพ่ือนําสัตว์มาต่อสู้กัน รวมถึง

กําหนดให้ผู้ชม ผู้นําเข้า ส่งออกสัตว์เพ่ือใช้ต่อสู้เป็นความผิด แตกต่างจากประเทศออสเตรเลียท่ีกําหนดเกี่ยวกับผู้กระทําการ

ทารุณกรรมสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครอง ดูแลสัตว์นั้นหรือไม่ก็ตาม กระทําทารุณกรรมสัตว์ ให้สัตว์พิการ หรือได้รับความ

เจ็บปวดอย่างไร้มนุษยธรรม หรือเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย เจ็บปวด ทนทุกข์ทรมาน โดยประเทศไทยได้กําหนดบทลงโทษสูง

กว่าในประเทศมาเลเซีย แต่ยังตํ่ากว่าประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ในประเทศมาเลเซีย ศาลมีอํานาจสั่งให้ริบสัตว์ หรือ

เคลื่อนย้ายสัตว์จากเจ้าของ และส่งสัตว์นั้นไปยังองค์กรเกี่ยวกับสัตว์ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการ

ท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ 
ศุทธินี อยู่สวัสด์ิ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์: ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายไทยและอังกฤษ ผลการวิจัย พบว่า การท่ีประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์นั้น นอกจากเป็นการแสดงให้นานาประเทศเห็นว่า ประเทศไทยเองก็ยอมรับเร่ืองสิทธิของสัตว์รวมถึงตื่นตัวต่อเร่ืองการ

คุ้มครองสัตว์แล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ต่อสัตว์ซ่ึงอยู่รวมกับมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความรู้สึกและเป็น

องค์ประกอบสําคัญของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ิงประกาศใช้บังคับจึงมีหลายประเด็นท่ีถูก

วิพากษ์วิจารณ์ท้ังนี้เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติขึ้นในช่วงท่ีกระแสสังคมเร่ืองการรักสัตว์และคุ้มครองสัตว์ ในประเทศ

ไทยกําลังเป็นประเด็นสําคัญ จึงทําให้มีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว รวมท้ังบางถ้อยคําในกฎหมาย 
ฉบับนี้ อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาวินิจฉัยต่อไปในอนาคต 

 
4. บทวิเคราะห์ 
 

จากการศึกษาปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยพบปัญหาต่าง ๆ แยกพิจารณาได้ดังน้ี 
1) ปัญหาด้านตัวผู้กระทําผิด ซ่ึงมีปัจจัยจากจิตใต้สํานึกของคนท่ีขาดความรับผิดชอบ เช่น นําสัตว์มาเลี้ยงแก้เหงาใน

บางเวลา หรือนําสัตว์มาเลี้ยงไปตามกระแสนิยมของสังคม ยกตัวอย่างของร้านเพาะพันธุ์แมวเพ่ือให้เกิดสายพันธุ์แปลก

ประหลาด โดยการใช้แมวจํานวนมากมาทดลองผสมพันธุ์จากยีนส์ด้อยเพ่ือให้ได้แมวสายพันธุ์ท่ีเรียกว่า สฟิงซ์จิ๋วเพียง 1 ตัว ย่ิง
มีหน้าแปลกประหลาดมากย่ิงเป็นท่ีนิยม การทดลองท่ีปราศจากการควบคุมทําให้แมวบางส่วนต้องตายไป บางส่วนเกิดมา
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บกพร่อง พิการ อ่อนแอและติดเชื้อ ทําให้แมวเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมาน ซ่ึงถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อันไม่มีเหตุ

สมควร ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 (สปริงนิวส์ออนไลน์, 2562: ออนไลน์) 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความด้อยทางชีวภาพของจอห์น แกสปา สพอสริม (John Gaspar Spurzhrim) ท่ีว่า สมองของมนุษย์มี

ส่วนก่อให้เกิดพฤติกรรมในส่วนของพฤติกรรมไม่ดี เช่น ความก้าวร้าว ชอบทําลาย การต่อสู้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบ 
ชั่วดี เช่น รักลูก เมตตา เป็นมิตร เช่นเดียวกับการกระทําทารุณสัตว์ ท่ีมักเกิดจากการไร้คุณธรรม กล่าวคือ ไร้ความเมตตา
กรุณาจนทําให้เกิดอาชญากรรม (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558: 112) ในอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การที่ผู้กระทําผิดไม่สามารถควบคุม

อารมณ์ตนเองได้ เอาอารมณ์ความรุนแรงความโมโหไปลงท่ีสัตว์ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมตนเอง ท่ีว่า ความสามารถ
ในการระงับยับย้ัง พลังอํานาจในการควบคุมอาการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความหุนหันพลันแล่น การชอบเสี่ยง การชอบ
ใช้กําลังกาย การเป็นคนเจ้าอารมณ์ การยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง โดยสิ่งเหล่านี้มีผลก่อให้เกิดการกระทําความรุนแรงต่อสัตว์ 

2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สาเหตุท่ีผู้กระทําได้กระทําผิด อาจเกิดจากสภาพความเป็นอยู่หรือเกิดจากค่านิยมท่ี

เป็นตัวกระตุ้นให้เลือกท่ีจะดําเนินชีวิตในรูปแบบนั้น เช่น การเห็นคนตีสัตว์ทุกวันจนชินตา พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวทําให้

เห็น ทําให้ไม่รู้สึกอะไรเวลาท่ีได้พบเจอ เช่น การท่ีคนในชุมชนไล่จับสุนัขด้วยวิธีทารุณกรรมแล้วนําไปแลกถังพลาสติกซ่ึงพบใน

ภาคอีสานของประเทศไทย ซ่ึงสุนัขท่ีถูกนําไปแลกก็จะถูกนําไปประกอบอาหารท้ังท่ีมิใช่สัตว์ท่ีเหมาะแก่การปรุงอาหารหรือถูก

ส่งไปขายต่อยังต่างประเทศซ่ึงเป็นเรื่องท่ีคุ้นชินต่อสายตาผู้คนทําให้ไม่เกิดความคิดท่ีว่าสิ่งนั้นเป็นการทารุณกรรมสัตว์วิถีทาง

หนึ่ง หรือในกรณีของการนําช้างมาเร่ร่อนขอทาน ซ่ึงเข้าลักษณะเป็นการใช้ให้สัตว์ให้ทํางานอันไม่สมควร และถือเป็นการทารุณ

กรรมสัตว์รูปแบบหน่ึงตามพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 (โพสทูเดย์, 2557: 
ออนไลน์) ตัวอย่างเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีอาชญากรรมกับพัฒนาการในการกระทําผิดของโรเบิร์ต เจ แซมป์สัน (Robert J. 
Sampson) และ จอห์น เอช ลอบท์ (John H. Laub) ท่ีว่า การกระทําผิดสามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัย ซ่ึงในระหว่างทางแห่ง

การดําเนินชีวิตอาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีกลายเป็นจุดผกผันของชีวิตได้ท้ังในทางท่ีดีและไม่ดี นอกจากนื้ ยังมองว่าการกระทําผิด

ในวัยเด็กสามารถที่จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ได้ หากคนน้ันมีความผูกพันทางสังคมท่ีไม่ดี เช่น ความผูกพันในครอบครัว

และโรงเรียนท่ีไม่ด ีเช่นเดียวกับการกระทําทารุณสัตว์ มักเกิดจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีไม่ดี จึงทําให้เกิดอาชญากรรมข้ึน (ปิยะพร 
ตันณีกุล, 2558: 116) 

3) ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ แม้จะมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิ

ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่ยังพบว่าไม่สามารถหยุดย้ังการกระทําทารุณกรรมสัตว์ได้อย่างจริงจัง เนื่องจากความไม่ตระหนักถึง

ปัญหาและขาดการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายจึงยังไม่เกิดผล ซ่ึงหากพิจารณาพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวจะพบว่ามิได้นิยามความหมายของรูปแบบการทารุณกรรมสัตว์ไว้เป็นถ้อยคําท่ีชัดเจน เช่น การเฆ่ียนตี ทุบ แทง นําน้ํา
ร้อนลวก เป็นต้น จึงเกิดปัญหาในด้านของการตีความและบังคับใช้กฎหมาย ทําให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเกิดความไม่ม่ันใจในการ

ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  

5.1 บทสรุป 
ปัญหาเร่ืองการใช้ความรุนแรง การปฏิบัติต่อสัตว์ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอย่างไม่เหมาะสมเป็นปัญหาท่ีถูกสะสมมาช้า

นานในสังคมไทย โดยท่ีในอดีตยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเพ่ือคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ให้

พ้นจากการตกเป็นเหย่ือ จนกระทั่งสังคมเริ่มต่ืนตัวและเกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสัตว์ให้พ้นจากการทารุณ

กรรมและเป็นท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 อันเป็น

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ฉบับแรกในประเทศไทย ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ผ่านการบังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 4 ปี 
ซ่ึงคณะผู้จัดทําพบว่า แม้จะมีกฎหมายโดยเฉพาะเพ่ือคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์แต่ปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์มิได้หมด
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ไปจากสังคมไทย ฉะนั้นการมีกฎหมายคุ้มครองแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนท่ัวไป ขาดการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีมี

เมตตาต่อสัตว์ ขาดการบังคับใช้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไข  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
1) จัดให้มีการรณรงค์และสร้างกิจกรรมในสถานศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดย

ชี้ให้เห็นถึงผลของการทารุณกรรมสัตว์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีแก่เยาวชน เช่น การจัดกิจกรรมประกวดสัตว์เลี้ยงแสนรัก 
การประกวดถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยง เพ่ือให้เยาวชนมีความรักและเมตตาแก่สัตว์ซ่ึงลดปัญหาการทารุณกรรมสตัว์ในอนาคต 

2) แก้ไขมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยกําหนด

เพ่ิมรูปแบบของการกระทําท่ีถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ลงในบทนิยามให้ชัดเจนและให้ครอบคลุมในทุกกรณี  เพ่ือมิให้เกิดเป็น

ข้อพิพาทในภายหลัง 
3) เพ่ิมบทลงโทษของผู้กระทําทารุณกรรมสัตว์ให้หนักข้ึน เพราะโทษท่ีมีในปัจจุบันเป็นโทษสถานเบา 
4) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผยแพร่การทารุณกรรมสัตว์ เพ่ือป้องกันการสร้างค่านิยมท่ีผิดแก่คนในสังคม 

 
6. เอกสารอ้างอิง  
 

ณัฐพล ย่ิงกล้า. (2559, มีนาคม). 1 ปีกับกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์. สืบค้นเม่ือวันท่ี              
25 มีนาคม 2562, จาก https://library2.parliame"nt.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-6.pdf 

นพดล ปกรณ์นิมิตดี. (2560) กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ :บทสะท้อนมุมมองท่ีหายไปต่อกรณีเจ้าของสัตว์                  
อําพราง. สืบค้นเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562. เข้าถึงจาก: https://www.matichon.co.th/columnists/ 
news_537938. 

นรินทร์ ใจหวัง, (2557, 2 กันยายน 2557). ช้างเร่ร่อนปัญหาแก้ไม่ตกเพราะทําเงินหลักล้าน. สืบค้นเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 
2562, จาก https://www.posttoday.com/politic/report/316000 

ปิยะพร ตันณีกุล. (2558). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร:์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557. 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535. 
ร รุ้ง. ทารุณสัตว์โพสต์ลงโซเชียล ไม่รู้ว่าผิดหรือบทลงโทษเบาไป. สืบค้นเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562. จาก:

https://news.mthai.com/webmaster-talk/452004.html.  
ศุทธินี อยู่สวัสด์ิ. (2558). ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ :  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและ

อังกฤษ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 (2). 7-23. 
สปริงนิวส์ออนไลน์. (2562, 17 เมษายน). ช็อกคนรักแมว! บุกคาเฟ่แมวช่วยเกือบ 50 ชีวิต พบซากแช่ตู้เย็น-เพาะพันธ์ุ 

สฟิงซ์จิ๋ว. สืบคน้เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562, จาก https://www.springnews.co.th/social/479765 
สมชาย พงษ์พัฒนศิลป์. (2558) ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

คา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ์. 

อนิสา ม่วงม่ิงสุข และ สุรพล ศรีวิทยา. (2561). การวิเคราะห์บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ตาม

พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย          
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 (2). 129-137. 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1090 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1118 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

A Study of Aristotle’s Rhetorical Appeals on the Ted Talks Speeches 
การศึกษาศิลปะเพื่อการโน้มน้าวใจตามแนวคดิของอริสโตเตลิในสุนทรพจน์จากเท็ดทอลค์   

 

Chompunoot Thung-ngoen1* and On-Usa Phimsawat1 

 
 1Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University 

*c.thungngoen@gmail.com 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to explore Aristotle’s rhetorical appeals on persuasive speeches given 
by successful businesspersons on TED Talks. Persuasive speeches delivered in the year of 2008-2018 of 6-
12 minutes length were taken. The introduction and conclusion of 50 speeches chosen by Stat Trek were 
coded and analyzed based on an adaptation of Burke’s (1969) Rhetoric and Higgins and Walker's (2012) 
Strategies of Persuasion in order to provide a fractional picture of how language is used by these speakers. 
The results showed that logos was the most popular strategy, accounting for 71.92% of the total strategies 
identified. The anecdote, sub-technique under logos, was used at the beginning of the introduction in 
almost all topics. Similitude, technique under ethos, were presented at the end of the introduction and 
the conclusion in order to close the speaker’s point. In contrast to the heavily used of evidence-oriented 
appeal to logos, emotional appeal (pathos) was rarely presented. Future studies may have to evaluate 
and focus on several demographic factors of samples such as gender and race.  
 
Keywords: rhetoric, persuasion, persuasive technique 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศิลปะเพ่ือการโน้มน้าวใจตามแนวคิดของอริสโตเติลในสุนทรพจน์ท่ีกล่าวโดย
นักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จบนเวทีเท็ดทอลค์ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือบทนําและบทสรุปของสุนทรพจน์เชิงโน้มน้าวใจ 
ท่ีถูกกล่าวในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 และมีความยาวระหว่าง 6-12 นาที จํานวน 50 สุนทรพจน์ ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมาจากการผสานกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ Burke (1969) และ Higgins และ Walker 
(2012) วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) Logos เป็น
เทคนิคท่ีนิยมมากที่สุด คิดเป็น 71.92% ของกลยุทธ์ท้ังหมดท่ีพบในบทนําและบทสรุปของสุนทรพจน์ 2) พบการใช้ Anecdote 
ซ่ึงเป็นเทคนิคย่อยภายใต้ Logos มากในช่วงเร่ิมต้นของบทนํา 3) พบการใช้ Similitude ซ่ึงเป็นเทคนิคย่อยภายใต้ Ethos 
มากในตอนท้ายของบทนําและบทสรุปเพ่ือปิดประเด็นของผู้พูด และ 4) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ Logos ซ่ึงเป็นการให้
ข้อมูลเชิงหลักฐานเป็นส่วนมาก ส่งผลให้ Pathos แทบจะไม่ปรากฏท้ังในบทนําและบทสรุปของสุนทรพจน์ ข้อเสนอแนะ
สําหรับแนวทางการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยควรจะต้องประเมินและให้ความสําคัญกับปัจจัยทางความหลากหลายของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง เช่นเพศและเชื้อชาติ 

 
คําสําคัญ: วาทศาสตร์  การโน้มน้าวใจ  กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ 
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1. Introduction 
 

With 21st century technological advancement, everything is facilitated by technology; there are 
numerous websites that provide online public speeches including TED. We found that public speaking is 
essential in each and every sphere of life. We can see that public speaking is not just speaking in front of 
the crowd – to perform effective speeches, the speakers need to learn some techniques and be well 
prepared. The use of these two strategies together will help them achieve their goals of speaking. Though 
there are various types of public speaking, this study will focus on persuasive speech as it is what we 
usually found from things around us and it also has a high impact on us according to Wrench, Goding, 
Johnson, and Attias (2011). The study of Calder, Inkso, and Yandell (1974) proposed that the introduction 
and conclusion are the parts that the speakers heavily use rhetorical appeal. Accordingly, the researcher 
is focusing on an introduction and conclusion of persuasive speeches gave by businesspersons on TED 
Talk in order to see how the speakers create such effective opening and closing remarks.  For the reason 
that despite working as successful entrepreneurs require a hard year of commitment and dedication, they 
need to work hard to make it in the world of business along with developing and practicing necessary 
skills. One of the essential skills needed is public speaking as whenever they want to make a strong 
impact on the market or field they represent, public speaking skill is called on. 

 
2. Objectives of the Study 
 

There are various studies concerned with Aristotle’s rhetorical appeals, especially in the studies 
of world leader’s speeches. However, the study of Aristotle’s rhetorical appeal in persuasive speeches of 
successful businesspersons is not revealed before. This study will bring about the new body of knowledge 
to those who are interested and also light the way to those struggling in producing effective and 
persuasive speech. The following are specific objectives of this study:  

1. To investigate Aristotle’s persuasive techniques used in an opening and closing remarks of 
persuasive speeches from TED Talks.  

2. To find out persuasive technique patterns employed by TED speakers in such parts. 
 

3. Literature Review 
 

3.1 Aristotle’s Rhetoric 
Aristotle’s rhetoric concerns the general theory of the persuasive. He applied numerous concepts 

and arguments that are also treated in his logical, ethical, and psychological writings. Aristotle’s defined 
his rhetoric as “the faculty of observing in any given case the available means of persuasion” (Aristotle, 
trans. Robert, 2004). Aristotle’s Rhetoric has had an enormous influence on the art of rhetoric’s 
development and also had been considered to be the first and foremost reliable analysis of persuasive 
discourse and argumentative techniques (Rapp, 2010). Aristotle’s Rhetoric suggested learners both 
systematic legal analysis and effective methods of preparing and presenting usual arguments (Frost, 1994). 
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3.2 Aristotle’s Means of Persuasion 
The speech can produce persuasion either through the character of the speaker, the emotional 

state of the listener, or the argument itself, namely ethos, pathos, and logos respectively (Aristotle, trans. 
Robert, 2004). Poggi (2005) agreed that Aristotle’s rhetorical appeals are always displayed in every 
persuasive discourse. Speaker is able to select one of these appeals or combining three of them together 
in order to create one’s persuasive discourse; however, the selection should be determined by topic, 
situation, and audience (Cockcroft & Cockcroft, 2005). In addition, the use of logos, ethos, and pathos 
together is a representation of good argument traits and it also identifies the dimensions of persuasive 
appeal (Holt & MacPherson, 2010).  
 In Aristotle’s rhetorical framework, logos are the clarity, integrity, and logical arrangement of the 
speech, it is stressing the appeal to reason (Higgins & Walker, 2012; Holt & MacPherson, 2010; Aho, 1985; 
Green, 2004). The speaker may need to carefully think about the logical organization of his/her speech in 
order to appeal to logos and make it easy to understand for the audience. Ethos is another crucial 
persuasive appeal, which refers to the character that the speaker wishes the audience to see. It includes 
the credibility and trustworthiness of the speaker (Hartelius & Browning, 2008), or the authority of the 
speaker from the perception of the audience (Green, 2004). As Aristotle proposed, ethos "may almost be 
called the most effective means of persuasion” (Aristotle, trans. Robert, 2004). Finally, pathos focuses on 
the audience's feelings and relies on activating emotions of the audience such as sadness, satisfaction or 
pity (Aho, 1985). In order to appeal to pathos, the speaker needs to assess the audience’s state of mind 
and then decide which emotions of the audience he/she should try to trigger with words.  

Rhetoric is hidden behind every kind of communication, especially in public communication, 
which, at its core, is about persuasion. Scholars from different fields have been investigating theories and 
explanation that is related to persuasion in communication throughout the centuries, including Burke’s 
(1966) analysis and Charland’s (1987) analysis of constitutive rhetoric. Most of these studies are “derived 
from the work of Aristotle in some way or another” (Larson, 1992, p. 61). Aristotle’s rhetorical framework 
has also been adopted to analyze discourse in various genres, such as the meetings (Clifton & Van de 
Mieroop, 2010) and the social/environmental reports (Higgins & Walker, 2012). In this study, we will see 
how business persons used Aristotle’s rhetorical appeals to create persuasive power in their speaking. 

 
4. Methodology 
 

4.1 Research Design 
Since the aim of this study is to explore Aristotle’s rhetorical appeals portrayed in the 

introduction and conclusion of persuasive speeches from TED Talks, qualitative and quantitative 
approaches are employed to accomplish the study. The percentage and content analysis are employed 
to analyze data and describe research findings. 
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4.2 Sources of Data   
The primary data of this study are the introduction and conclusion of 50 persuasive speeches 

delivered by successful entrepreneurs. In the studies of Calder, Inkso, and Yandell (1974), they found that 
the introduction and conclusion are the parts that display heavy use of rhetorical appeal which can 
create first impressions, grab audiences' attention, call to action, and also leave an impact on the minds 
of audiences. For this reason, the body of the speech is not in consideration. TED Talks is selected as the 
source of data because it is a site that directly produces the talks and is accepted by a great number of 
viewers around the world. To make the website as reliable as possible, TED Talks uses the accurate 
measuring method for video views by using a program that omits traffic from automated tools and web-
bots that create views of talks when no human ever sees it. Moreover, TED Talks uses click-to-play on the 
website where the cover page consists of brief information about the talk and speaker’s biography, so the 
audience can decide whether the talk is interesting or not. 
 

4.3 Data Collection 
In the data collection process, persuasive speeches delivered by successful entrepreneurs in the 

years of 2008 – 2018 are taken from TED Talks. Then the talks with durations of less than 6 minutes and 
more than 12 minutes are crossed out. Afterward, a list of all speech titles is prepared and each element 
is marked with a specific number. Fifty persuasive speeches are chosen from the list by using the Stat 
Trek Program to minimize the relevance of bias in the process of random sampling selection. 
 After collecting transcriptions of all data selected, the researcher will look through the transcript 
and listen to the online speech to check errors that may occur during the working process. Then the 
researcher will start the data analysis based on an adaptation of Burke’s (1969) Rhetoric and Higgins and 
Walker’s (2012) Strategies of Persuasion. In this procedure, an analysis will be divided into three steps. In 
the first step, Aristotle's rhetorical appeals that are the most presented in an introduction and conclusion 
of 50 persuasive speeches will be determined. The frequency of appeals and its sub technique used in 
the introduction and conclusion will be revealed in the second step. In the last step, the pattern of a 
persuasive technique used by the speaker will be examined. 
 

4.4 Theoretical Framework  
 The foundation of the theoretical framework used in this study is Aristotle’s conception of 
rhetoric. Aristotle viewed rhetorical appeals to logos (reason), ethos (credibility), and pathos (emotion) as 
a means of persuasion. Although Aristotle did not specify the analysis procedures for persuasive 
discourses, his conception of rhetoric has been adopted to analyze the discourse of various genres. Based 
on the phenomenon being investigated in this study, the researcher adapted Burke (1966) and Higgins and 
Walker (2012) frameworks as an analysis framework. 
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Appeal       Persuasive Techniques 
Logos: employing 
intellectual reasoning based 
on facts and rational 
evidence 

 Claim: fact claim, judgment/value claim, policy claim 

 Data: numbers, statistics 

 Evidence: analysis and reasoning, condition, anecdote/personal 
experience, definition, example, historical data, interview, observation, 
quotation, research finding(s) 

Ethos: employing 
trustworthiness and 
credibility of the speaker as 
the authority to 
himself/herself 

 Deference 

 Inclination to succeed 

 Ingratiation: complimentary, conforming in opinion, expression of humor, 
instrumental dependency, modesty, name dropping, rendering favors, 
self-presentation 

 Self-criticism   

 Similitude 

 Testimony: expert/authority, lay 
Pathos: employing 
persuasion reasons to invoke 
an emotional response 

 Identification: under-privileged, health, well-being, hope, aspiration, 
loyalty, friendship, sympathy 

 Metaphors 

 Metonymy 

 Simile 

 Synecdoche 

 
5. Result 
 

This part presents the result of the data analysis in three sections: the percentage of appeals 
used in the introduction and conclusion, frequency of appeals and its sub technique used in the 
introduction and conclusion, and pattern of the persuasive technique used.  

 

Table 1: Frequency of appeals used by business persons in the introduction and conclusion 
Type of appeal Frequency Percentage 

Logos 
Ethos 
Pathos 

543 
193 
19 

71.92 % 
25.56 % 
2.52 % 

Total 755 100% 
 

Table 1 shows that appeal to logos accounts is considered to be the most used Aristotle’s 
rhetorical appeal found in the introductions and conclusions. While the appeal to ethos accounts for 
25.56 % of rhetorical appeals identified in the introductions and conclusions. Only 19 instances of appeals 
to the ethos which is equivalent to 2.52 % were found among the introductions and conclusions. When 
deeply go through the use of techniques, the researcher found evidence techniques under logical appeal 
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which the speakers significantly used and it accounts for 28.21% in their introductory and conclusion parts 
of speeches. The researcher also found the use of claim which includes fact claim, judgment/value claim, 
and policy claim in an interesting number which is 12.45 %. In the same way, similitude, which is a 
technique under ethical appeal is presented for 127 times and it is equivalence for 16.82% of all. 
However, the great number of only one technique used cannot lead the ethical appeal to be the most 
used appeal. Though emotional appeal (pathos) is considered to be the least used technique of all, 
identification is the most presented technique under its appeal which accounts for 1.46%. 

 

Figure 1: Frequency of appeals used by business 
persons in the introduction 

 

Figure 2: Frequency of appeals used by business 
persons in the conclusion 

  
 

In this part, the researcher will give information about the use of technique under each appeal 
used in the introductory part and conclusion. You can see from figure 1 and figure 2 that logos is the 
most used technique in the introduction and conclusion. Similarly, the evidence is the technique that is 
presented the most under logical appeal in both the opening and closing of speeches. Under the 
evidence technique, the researcher found that sharing anecdote or personal experience is the most 
preferable sub technique followed by the use of claims and data in both introductory and conclusion. 
For the use of technique under ethical appeal, the researcher found some similarities and differences 
between the opening and closing. The similarity mentioned above refers to the use of similitude which is 
the most presented sub technique of ethical appeal in both closing and opening. However, the second 
preferable sub technique of ethical appeal found in the introduction is ingratiation followed by testimony, 
deference, inclination to succeed, and self-criticism; while in the conclusion the second preferable sub 
technique of ethical appeal is inclination to success followed by testimony, ingratiation, deference, and 
self-criticism. Lastly, the differences of technique under pathos used in the introductory and conclusion. 
In the introduction, the researcher found the use of simile the most and followed by identification and 
metaphor. On the contrary, identification is the most presented technique under emotional appeal found 
in the conclusion followed by simile. 

To recognize the pattern of the persuasive technique used in this study, the researcher categorized 
speeches given by businessperson into 8 categories based on speech topics. The following are the list of 
categories: business, education, environment, health, how to, well-being for kids, technology, and speeches 
that are not incompatible and cannot be organized into groups. For this reason, incompatible speeches 
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will not be explained in this section. First of all, business-related speeches, value claim is the most presented 
and used at the beginning of the introductory. Research findings and condition discourse are used to 
support the claim. Nevertheless, in the conclusion of business-related speeches, similitude techniques are 
used in both the beginning and the end. A quotation of a well-known person is also used to end the 
conclusion as well. Secondly, education concerned speeches, anecdote or personal experience techniques 
commonly found at the beginning of the introduction. Example and statistical numbers are also revealed 
in the beginning and middle of the introductory part while similitude is used at the end. In contrast, the 
conclusion of education concerned speeches, most of the speaker starts with research finding information 
and end the conclusion with the use of similitude along with inclination to succeed, and identification of 
hope. Third, environment topic, anecdote or personal experience technique are used to open the 
introduction. Statistical data and analysis and reasoning discourse are used to support the point, while 
similitude is used to end the introduction. On the contrary, similitude is used to open the conclusion and 
inclination to succeed is mentioned at the end of the speeches. Fourth, health topic speeches, telling an 
anecdote and personal experiences is the foremost technique used in the introductory part, while expert 
opinion is mentioned along with analysis and reasoning discourse. Surprisingly, simile is used at the end of 
the introduction. In the conclusion, the researcher found the use of analysis and reasoning, expert 
opinion, and identification of hope at a very first place, while similitude is used to close speeches. Fifth, 
how to speeches, anecdote, and personal experiences are used at the beginning of the introductory part. 
Example and statically information are also mentioned. Similitude is selected to end the introductory 
part. For the conclusion, inclination to succeed discourses are mentioned at the very beginning. Example 
and statistical data are also presented, while speakers end their speeches with similitude. Sixth, well-being for 
kids’ topic, anecdote or personal experience technique are used to open the introduction along with 
research findings, analysis and reasoning, and example, while similitude is used to close the introductory 
part. Differently, inclination to succeed is used together with identification of hope at the opening and 
similitude is used to close the conclusion. Finally, technology topic, fact claims are presented at the very 
first place of the introduction, while statistical information, example, and testimony are used to support 
the claim. However, similitude and expert opinion are mentioned at the beginning of the conclusion, while 
identification of hope is used to end the speeches. 

 
6. Discussion and Suggestion 
 

 From the result of the study, the researcher found that besides personal style, the topic of the 
speeches has not contributed to the use of appeal and its sub technique. It was revealed that education 
concerned speeches, environmental topics, health topics, how-to speeches, well-being for kids' topics, 
and technology topics typically rely on a combination of two appeals – logos and ethos in terms of their 
rhetorical strategies. The speakers make several rhetorical appeals through logos in the introduction. In 
order to make sure that the message is received and understood correctly by the audiences, the speakers 
need to convey in a clear, informative and logical manner. It is as Gabrielsen and Christiansen (2010) 
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remarked that logos is the most important appeal of all since it deals with what is real, which is facts and 
evidence. Several claims were made about anecdotes, statistical data, the scientific studies and research 
findings that go into improving the lives of humans and the environment. One of the major ways is sharing 
anecdotes or their personal experiences at the beginning of the introduction, as it serves an important 
purpose in relaying the message that the speaker wants to convey. It is as Fleming (2018) mentioned that 
anecdotes provide a lead-in to the overall message of the speech. Another way that speakers bolster the 
clarity and integrity of the argument in the introductory part is by giving statistical data. Moreover, the 
speakers make several attempts to establish or enhance their perceived credibility and trustworthiness at 
the end of the introduction and conclusion. The end of the introduction and conclusion draws heavily on 
the persuasive technique of similitude to assert the speaker’s and the audience’s unity in understanding 
and talking about cooperative responsibility. It is as Cheney (1983) noted that similitude bolsters 
identification and it suggests commonality and acts to establish an impression of cohesion, harmony, and 
community. The conclusion emphasizes the relationship of the community, which refers to the speakers 
and audiences, and the topic of speaking, and its appeal to the inclination to succeed. Higgins and Walker 
(2012) proposed that inclination to succeed enhances ethos by drawing attention to past 
accomplishments or forecasts of future success. Another appeal to ethos comes in the form of expertise. 
References to experts from related fields are made as a precedent for cooperative responsibility in any 
given problem. According to the heavy use of evidence-oriented appeals to logos, the speakers rarely rely 
on appeals to pathos. It is as University Writing Center (2015) at the University of Central Florida noted, 
that emotional appeal is often misused, sometimes to intentionally mislead readers or to hide an 
argument that is weak in logical appeal.  

The following is a thought to be shared and considered for the future study of Aristotle’s rhetorical 
appeals in persuasive speeches. This study focuses only on the use of Aristotle’s rhetorical appeals and 
topics of speech that lead to the pattern found in this study. Regardless of other demographic factors, 
the speakers rely on a combination of two appeals which are logos and ethos. Gender and race of the 
speakers are not in consideration which these factors may make a difference and provide results that are 
beneficial to those who are interested. For this reason, future studies may have to evaluate and focus on 
several demographic factors of samples such as gender and race. It may provide different findings from 
various perspectives. 
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บทคัดย่อ  
  

การจัดเก็บงานศิลปะบนกระดาษต้องทําให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ําและคงท่ี แต่สภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ 
ร้อนและชื้นตลอดท้ังปี ดังนั้นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งจึงติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้น แต่เนื่องจากนโยบาย
ประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศจะทํางานเฉพาะในเวลาทําการเท่านั้น จึงทําให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้น
สูงข้ึน ผู้วิจัยจึงหาวิธีลดความผันผวนเหล่านี้โดยการเก็บงานศิลปะบนกระดาษภายในบรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุหลายชนิด ซ่ึงใน
การทดสอบนี้ผู้วิจัยคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่ใช้ในการจัดเก็บงานศิลปะ โดยบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์ด้วยเคร่ืองบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง และทําการทดสอบในห้องคลังโบราณวัตถุและ
ปฏิบัติการของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ ซ่ึงความแปรผันของอุณหภูมิและความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์  
ได้ถูกนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ ผลการศึกษาพบว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุกระดาษและ 
ไทเวค ไม่สามารถลดความผันผวนของอุณหภูมิและความช้ืนภายในได้ ในขณะท่ีกล่องพลาสติกทําจากพลาสติกพอลีเอทธิลีน 
ได้แก่ ถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีน ซองไมลาร์ และพลาสติกกันกระแทก สามารถทําให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ผันผวน
น้อยลงได้  

 
คําสําคัญ: การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน  บรรจุภัณฑ์  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์ 
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Abstract 
  

The climate in Bangkok is hot and humid all year round. The storage of art on paper requires 
low and constant temperature and humidity. Many museum storages install air-conditioners ( A/C)  to 
reduce T and RH. Due to the energy saving policy, the A/C are only operated during working hours resulting 
in higher T and RH fluctuations. The researchers tried to find methods to reduce these fluctuations by 
keeping art on paper inside the containers made from several materials. In this test, the researchers selected 
materials and containers which owners of artworks mostly used. The microclimates inside and outside 
the containers were measured by several identical data loggers. The experiment was conducted in the 
Collection Storage and Laboratory of the National Discovery Museum Institute in Bangkok. The variations 
of T and RH humidity inside the containers were compared with the ambient T and RH. The results showed 
that the containers made from paper materials and Tyvek could not reduce the fluctuations of T and 
RH inside them.  In contrast, the plastic containers made from polyethylene box, polyethylene zip-lock 
bag, Mylar envelope, and bubble wrap could create less fluctuating T and RH.  

 
Keywords: microclimate control, containers, temperature, relative humidity 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย สภาพอากาศโดยท่ัวไปร้อนชื้นเกือบตลอดท้ังปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทยประมาณ 27.0 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะแตกต่างกันไปตามพ้ืนท่ีและฤดูกาล และ
ระหว่างกลางวันและกลางคืน เช่น ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฤดูร้อนอุณหภูมิจะสงูสุดในช่วงบ่าย

เกือบ 40 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า ส่วนในฤดูหนาวภาคกลางอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือเฉลี่ยอยู่

ท่ี 23.4 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดท้ังปี 73-75 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงต่ําอยู่ท่ี
ประมาณ 64-69 เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูร้อน ส่วนภาคใต้มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 79-80 เปอร์เซ็นต์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2561)  ในขณะท่ีกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน้ําท่วมถึง 
และมีอาคารสูงต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศไม่

หนาวจัด มีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และมีอากาศหนาวอยู่ในเดือนธันวาคมและมกราคม (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2561)   

 สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงทําให้อุณหภูมิและความชื้นเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกัน ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพทาง

กายภาพของวัตถุโดยตรง โดยเฉพาะอินทรียวัตถุ เช่น กระดาษ ภาพเขียน และผ้า ท่ีมีการดูดซับความชื้นและคายความชื้นได้ดี 
และมีอัตราการเสื่อมสภาพสูงในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 10 องศาเซลเซียส ความร้อนจะทําหน้าท่ีเร่ง

ปฏิกิริยาทางเคมีและทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพ่ิมข้ึนสองเท่า (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2557: 10-11) ในขณะท่ีเม่ือ

ความชื้นลดตํ่าลง จะทําให้วัตถุแห้ง กรอบเปราะ หรือหดตัว แต่เม่ือความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จะทําให้การ

เจริญเติบโตของแมลง สัตว์ และจุลินทรีย์ เช่น เชื้อราเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความชื้นเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ดังกล่าว อีกท้ังหากไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศในพ้ืนท่ีจํากัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หรือในภาวะท่ีสภาพอากาศเกิดความ

ผันผวนมาก ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดจุดสีน้ําตาลบนกระดาษท่ีใช้ในการทําศิลปะภาพพิมพ์ได้ ซ่ึงเม่ือจัดเก็บงานศิลปะ

บนกระดาษดังกล่าวไว้ในระยะยาว ก็จะทําให้งานศิลปะนั้นเสื่อมสภาพ ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใน

บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้เก็บงานศิลปะจึงเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของศิลปะภาพพิมพ์ได้ (Peters, 2019) ซ่ึงการ
จัดเก็บวัตถุภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง แฟ้ม จะทําให้สภาพอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ (microclimate) แตกต่างจาก
สภาพอากาศภายนอกบรรจุภัณฑ์  โดยบรรจุภัณฑ์ท่ีดีควรควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์ให้คงท่ี หรือช่วยควบคุม

ความชื้นหรือความร้อนท่ีผ่านเข้าออก ซ่ึงโดยท่ัวไปในการจัดเก็บและจัดแสดงศิลปะภาพพิมพ์ซ่ึงเป็นอินทรียวัตถุประเภทหนึ่ง 
ควรควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 22-25 องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ระหว่าง 55-65 เปอร์เซ็นต์ (จิรา
ภรณ์ อรัณยะนาค, 2557: 87)     

 วัสดุท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรือในการจัดเก็บมีส่วนสําคัญท่ีช่วยป้องกันการดูดซับกรดของกระดาษภาพพิมพ์ เนื่องจาก
กระดาษมีองค์ประกอบของเซลลูโลส ซ่ึงมีความสามารถในการดูดซับของเหลวหรือก๊าซท่ีอยู่รอบตัวสูง กรดซ่ึงเป็นปัจจัย

ภายนอกอย่างหนึ่ง ท่ีสามารถถูกกระดาษดูดซับและทําอันตรายกระดาษได้โดยอาจเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับวัสดุท่ีมีกรด 
เช่น การนําภาพพิมพ์ไปเข้ากรอบด้วยวัสดุท่ีมีคุณภาพตํ่า กระดาษภาพพิมพ์จะดูดซับกรดในวัสดุดังกล่าวด้วยกระบวนการที่

เรียกว่า acid migration แล้วทําให้ภาพพิมพ์เกิดการเปลี่ยนสีหรือเปราะ ซ่ึงนําไปสู่การเสื่อมสภาพของงานศิลปะภาพพิมพ์ได้

(Bachmann, 1992: 36-37) นอกจากน้ีผู้ดูแลงานศิลปะหรือเจ้าของผลงานศิลปะส่วนใหญ่มักห่อหุ้มงานศิลปะเพ่ือป้องกันฝุ่น

ละออง โดยไม่ได้คํานึงถึงวัสดุท่ีใช้ท่ีอาจส่งผลเสียต่อภาพพิมพ์และมีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมสภาพอากาศภายในของ

บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากอากาศโดยรอบวัตถุภายในบรรจุภัณฑ์อาจแปรผันและไม่สามารถถ่ายเทได้ และส่งผลให้เกิดปัญหาย่ิงข้ึน 
ดังน้ันการจัดเก็บศิลปะภาพพิมพ์ด้วยวัสดุท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียเช่นเดียวกับการจัดเก็บโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ก็ได้   
 ภัณฑารักษ์ ศิลปิน ผู้ดูแลงานศิลปะหรือเจ้าของผลงานศิลปะส่วนใหญ่มีวิธีการจัดเก็บภาพพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ไม่ว่าจะเป็นการห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก การเก็บในซองกระดาษสีน้ําตาล การเก็บในกล่องกระดาษ
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ลูกฟูก หรือแม้กระท่ังการเก็บในถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารหรือห่อด้วยพลาสติก ซ่ึงตามทฤษฎีการจัดเก็บภาพพิมพ์ควร

คํานึงถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ให้คงท่ีมากท่ีสุด แต่ปัจจุบันในประเทศไทยก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าวัสดุ

และบรรจุภัณฑ์ประเภทใดหรือรูปแบบใดท่ีสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ได้ดีท่ีสุด จากปัญหา

ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นท่ีมาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในของบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บวัตถุประเภทกระดาษ 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษามีวิธีการและขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
 3.1  ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารขั้นต้นท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการศึกษา รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสภาพ

อากาศและการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน และศึกษาผลงานทางวิชาการที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง โดยเลือกใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นแบบต่อเนื่อง(data logger)  
 3.3 วิเคราะห์ค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด เปรียบเทียบกับค่าความชื้นสัมพัทธ์และ

อุณหภูมิภายในห้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft excel ช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 3.4 สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ท่ีทดสอบ 
 

4. วัสดุและอุปกรณ์ 
 

  บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ทดสอบ เป็นตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ท่ีคัดเลือกจากความนิยมท่ีผู้ดูแลงานศิลปะหรือเจ้าของผลงานศิลปะ

ส่วนใหญ่ใช้ในการบรรจุหรือจัดเก็บงานศิลปะ ดังน้ี 
 1. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ ได้แก่ ซองกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด 
 2. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ได้แก่ ซองพลาสติก Mylar ซอง Tyvek ถุงพลาสติกพอลีเอทธิลีน (Polyethylene) 

ถุงพลาสติกพอลีพอพลิลีน (Polypropylene) โฟมพอลีเอทธิลีนประเภท LDPE  พลาสติกกันกระแทก (Bubble pack) กล่อง
พลาสติกพอลีเอทธิลีน และกล่องพลาสติกพอลีเอทธิลีนแบบมีรูระบาย 

 อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง (data logger) แบบหน้าจอแสดงผล  
เลือกต้ังความถี่ในการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
  สิ่งท่ีใช้เป็นตัวแทนผลงานศิลปะคือ กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ย่ีห้อแคนสัน รุ่น Fine Face 
 
5. ผลการวิจัย/อภิปรายผล  
 

 จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปภายในห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ สถาบันพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีเชื้อราขึ้นตามผนังและเพดานห้อง อาจเนื่องมาจากการท่ีไม่มีอากาศถ่ายเทและไม่มีช่อง

หน้าต่าง โดยมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในเวลาทําการ คือวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และปิดเคร่ืองปรับอากาศ

ในวันเสาร์และอาทิตย์   
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 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล จากค่าตํ่าสุด-สูงสุดของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งตามกลุ่ม

ประเภทบรรจุภัณฑ์ และใช้วิธีการเปรียบเทียบแผนภาพของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์กับภายนอกบรรจุ

ภัณฑ์ (ภายในห้อง) ซ่ึงจากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการพบว่าค่าอุณหภูมิต่ําสุดคือ 
26.1 องศาเซลเซียส และสูงสุดคือ 28.4 องศาเซลเซียส ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ต่ําสุดคือ 49.4 % และสูงสุดคือ 60 % ซ่ึงค่า
ความชื้นสัมพัทธ์นี้เป็นค่าท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดเก็บวัตถุประเภทกระดาษ  แต่จากภาพท่ี 1 แสดงความผันผวนของอุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธ์ตลอดท้ังสัปดาห์ ท้ังความผันผวนจากการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและจากสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร ดังนั้นจึงสรุปในเบื้องต้นว่าสภาพแวดล้อมภายในห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการซ่ึงมีความผันผวนสูงนี้ไม่เหมาะต่อ

การจัดเก็บภาพพิมพ์ซ่ึงทํามาจากกระดาษ และควรจัดเก็บภาพพิมพ์ภายในบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยรักษาอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ภายในได้คงที่กว่า 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายนอกบรรจุภัณฑ์ (ภายในห้อง) 
 

ผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษพบว่า สภาพแวดล้อมภายในซอง

กระดาษสูงกว่าของกล่องกระดาษและอุณหภูมิภายในห้อง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสําหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ 
ค่าอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษตํ่าสุดคือ 27.5 องศาเซลเซียสและสูงสุดคือ 29.1 องศาเซลเซียส ส่วนกล่องกระดาษ

อุณหภูมิต่ําสุดคือ 26.4 องศาเซลเซียสและสูงสุดคือ 28.6 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ 
ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์จากภาพท่ี 2 ท่ีแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ท้ังซองกระดาษและกล่องกระดาษ พบว่า

บรรจุภัณฑ์ท้ังสองชนิดสามารถควบคุมความชื้นได้ในระดับพอใช้และสามารถควบคุมความชื้นให้ต่ํากว่าภายนอกได้เล็กน้อย 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ของความช้ืนสัมพัทธ์ซองกระดาษ กล่องกระดาษและภายในห้อง 
 

จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกพบว่า ค่าอุณหภูมิภายในกล่อง

พลาสติกพอลิเอทธิลีนมีค่าตํ่าสุดคือ 26.1 องศาเซลเซียสและสูงสุดคือ 28.1 องศาเซลเซียส โดยค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดคือ 
53.6% และสูงสุดคือ 58.8% และจากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในตํ่ากว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเล็กน้อย โดยท่ีค่า

ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในไม่ผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์  
 

 
 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในกล่องพลาสติกพอลิเอทธิลีน 
 

ส่วนผลการทดสอบค่าความชื้นสัมพัทธ์บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ก็มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์สําหรับ

การจัดเก็บวัตถุประเภทกระดาษ ยกเว้นพลาสติกไมล่าร์ท่ีมีค่าความช้ืนสัมพัทธ์ต่ําสุดคือ 52.1% และสูงสุดคือ 54.9% ซ่ึงเป็น
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ค่าท่ีต่ํากว่าเกณฑ์การจัดเก็บงานศิลปะที่ทํามาจากกระดาษ โดยพบว่าเส้นกราฟของความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ประเภท

นี้จะมีความผันผวนเพียงเล็กน้อย และน้อยกว่าความผันผวนของสภาพแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์  
จากการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์กับภายในห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการพบว่า 

ถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีน พลาสติกกันกระแทก และกลอ่งพลาสติกพอลิเอทธิลีน สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในได้เป็น

อย่างดี ถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีนมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่ผันผวนไปตามความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง ภาพท่ี 4 แต่ท้ังนี้

ถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีนและพลาสติกกันกระแทกเป็นวัสดุท่ีมีขนาดบางซ่ึงสามารถป้องกันฝุ่นและแมลงได้ แต่ไม่สามารถรับ
แรงกระแทก ดังนั้นในกรณีท่ีพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บศิลปวัตถุจํากัด การจัดเก็บศิลปวัตถุภายในกล่อง

พลาสติกพอลิเอทธิลีนน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากมีขนาดให้เลือกใช้ได้หลากหลาย และสามารถรับแรงกระแทก

ได้ดีจึงนํามาวางซ้อนชั้นได้อีกด้วย 

 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีน 
 

6. บทสรุป 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ ได้แก่ ซองกระดาษ กล่องกระดาษและ

ลูกฟูกไร้กรด และประเภทพลาสติก ได้แก่ ซองพลาสติก Mylar ซอง Tyvek ถุงพลาสติกพอลีเอทธิลีน (Polyethylene) 
ถุงพลาสติกพอลีพอพลิลีน (Polypropylene) โฟมพอลีเอทธิลีนประเภท LDPE พลาสติกกันกระแทก (Bubble pack) กล่อง
พลาสติกพอลีเอทธิลีน และกล่องพลาสติกพอลีเอทธิลีนแบบมีรูระบายพบว่า บรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ภายในบรรจุภัณฑ์มีความผันผวนน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง (ภายนอกบรรจุภัณฑ์) 
ได้แก่ ถุงพลาสติกพอลิเอทธิลีน พลาสติกกันกระแทก กล่องพลาสติกพอลิเอทธิลีน และซองไมลาร์ ซ่ึงจากคุณสมบัติในการ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในได้ดีนี้ ทําให้บรรจุภัณฑ์ท้ังสามชนิดนี้น่าจะมีความเหมาะสมในการนํามาใช้บรรจุ

หรือเก็บผลงานศิลปะประเภทกระดาษได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระดาษท่ีใช้ในการศกึษาคร้ังนี้เป็นเพียงกระดาษเปล่าท่ียัง

ไม่มีการสร้างสรรค์งานศิลปะใด ๆ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมโดยการนําบรรจุภัณฑ์ท้ังสามชนิดนี้ไปใช้ในบรรจุ

กระดาษท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นภาพพิมพ์ แล้วจึงดําเนินการศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมสภาพแวดล้อม

ภายในของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปว่าบรรจุภัณฑ์ใดเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เก็บรักษาผลงานศิลปะประเภทภาพ

พิมพ์ต่อไป 
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ตัวละครสําคญัในนวนยิายอิงประวัติศาสตร ์เรื่อง “บุพเพสันนวิาส” ของ รอมแพง: 
การพินิจเชิงจิตวิทยา 

A Psychological Analysis of Main Characters in the Historical Novel 
“Buppesanniwas” by Romphaeng 

 

วิภาพ คัญทัพ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
parasawattee@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่องการพินิจตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของรอมแพงน้ี มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือความเข้าใจตัวละครสําคัญในเชิงจิตวิทยา โดยใช้ความรู้เรื่องแรงจูงใจมาเป็นกรอบในการพินิจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวละคร
สําคัญ 3 ตัว ได้แก่ เกศสุรางค์ การะเกด และ หม่ืนสุนทรเทวา มีแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตต่างกันดังนี้ คือ เกศสุรางค์และ
หม่ืนสุนทรเทวามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แต่การะเกดมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจในการดําเนินชีวิตหรือแรงขับท่ีแตกต่างกัน  
ทําให้ตัวละครสําคัญได้รับผลตอบแทนในชีวิตแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์แบบผิดท่ีผิดทางอย่างการะเกด 
ส่งผลให้พบกับความตายในวัยอันไม่สมควร 2) ลักษณะทางจิตวิทยาท่ีปรากฏในตัวละครสําคัญ ทําให้ตัวละครสําคัญทุกตัวมีมิติ
น่าสนใจ และชวนติดตามว่าเร่ืองราวเก่ียวกับตัวละครสําคัญท้ังหมดนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไป 3) ในฐานะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 
ผู้ประพันธ์นําเสนอแนวคิด 5 ประการผ่านบทบาทของตัวละครสําคัญท้ังสามตัว กล่าวคือ ประวัติศาสตร์และความรักชาติ
บุพเพสันนิวาส ภาษาพูดต่างสมัย ค่านิยมต่างสมัย และความเชื่อทางไสยศาสตร์ 

 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ  ตัวละครสําคัญ  นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 
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Abstract 
 

 The purpose of the research entitled “A Psychological Analysis of Main Characters in the Historical 
Novel “Buppasanivas” by Romphang is to understand the main characters of the novel in psychological 
manners. The knowledge of motivation was applied as a framework of analysis in this research. The result 
of the research can be summarized as follows. 1) Three main characters: namely; Ketsurang, Karaked 
and Muen Sunthorntheva had different impetus in leading their lives. Ketsurang and Muen Sunthorntheva 
possesed motivation for achievement whereas Karaked possessed motivation for relations. The different 
motivation or driving forces in these main characters brought about different outcomes in their lives. It is 
noted that Karaked who possessed inappropriate motivation for unsuitable relations eventually faced 
untimely death. 2) Psychological traits that emerge from three main characters render the multidimensional 
facets of the characters, which make them much more interesting and thus solicit the readers to follow 
their lives. 3) As a historical novel, the novelist presents 5 concepts through these three main characters 
ideas: history and grand patriotism, predestined coexistence, juxtaposition between the past and contemporary 
colloquial, different values in different periods and beliefs in superstition.  
 
Keywords: motivation, main characters, historical novel  
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1. บทนํา 
 

 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของ รอมแพง ได้รับคัดเลือกจากผู้กํากับการแสดง มานําเสนอใน

รูปแบบของละครโทรทัศน์ และเขียนบทโทรทัศน์ โดย ศัลยา ละครโทรทัศน์เร่ือง บุพเพสันนิวาส นี้ออกอากาศในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ได้รบัความสนใจจากผู้ชมโทรทัศน์อย่างมาก จนเกิดปรากฏการณ์นิยมไทย 
เช่น แต่งกายชุดไทย และไปท่องเท่ียวในโบราณสถานของไทย ตามท่ีปรากฏในนวนิยาย เช่น วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดอยุธยา 
ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ทําให้คนหันมานิยมไทยดังกล่าวได้อย่างไร จึงมีการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ คือ รอมแพง ถึงแรงบันดาลใจ 
และการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เร่ืองนี้ ข่าวต่าง ๆทําให้เกิดความสนใจอ่านหนังสือนวนิยายอิง

ประวัติศาสตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ท่ีอาจเรียกได้ว่าก่อให้เกิดความคึกคักข้ึนในวงการประพันธ์นวนิยายอย่างท่ีไม่เคยปรากฏ

มาก่อน บุพเพสันนิวาส มียอดตีพิมพ์ซํ้าถึง 93 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน 2561 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะพินิจ

บทบาทของตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ของ “รอมแพง” เพ่ือแสดงให้เห็นว่า นวนิยาย

อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้มีวิธีการสร้างตัวละครสําคัญอย่างไรโดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motive) และ แรง
ขับ (Drives) มาพรรณนาและตีความบทบาทของตัวละครสําคัญ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 เพ่ือใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจและแรงขับ ในการพินิจตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง

บุพเพสันนิวาส ของ รอมแพง 
 

3. สมมุติฐานในการวิจัย 
 

 ตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาสของ รอมแพง มีลักษณะทางจิตวิทยา 
 
4. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

แรงจูงใจเป็นคําท่ีกล่าวถึงกันบ่อยครั้งด้วยความหมายท่ีแตกต่างกัน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553) กล่าวว่า 
“เนื่องจากนักจิตวิทยาแต่ละกลุ่มอธิบายความหมายของแรงจูงใจด้วยคําท่ีแตกต่างกัน แม้ว่าจะกล่าวถึงตัวแปรตัวเดียวกันก็

ตาม...ความหมายของแรงจูงใจท่ีนักจิตวิทยาส่วนมากพอยอมรับได้ แรงจูงใจในท่ีนี้หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลคาดหวัง โดยที่สิ่งนั้น

อาจเป็นสิ่งท่ีบุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ ความคาดหวังนี้เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม (Mckeachie and 
Doyle,1970) กระบวนการที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเรียกว่า การจูงใจ (Motivation)” นอกจากน้ียังกล่าวอีกว่า 
แรงจูงใจประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นพลังงานที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม พลังงานสามารถแปรเปลี่ยนได้ เช่น การเดินเร็ว หรือช้า เป็นต้น 
ข. เป็นตัวกําหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม เช่น หลังเลิกงานจะแวะร้านอาหาร หรือร้านขายหนังสือ 

เป็นต้น 
ค. เป็นตัวกําหนดระดับของความพยายาม เช่น บุคคลสนใจอ่านหนังสือสักเล่ม เม่ือหาไม่ได้จากร้านหนังสือ ยังไม่

หมดความพยายาม มุ่งไปหาในร้านอ่ืน ๆต่อไป เม่ือหาซ้ือไม่ได้ ก็เขียนจดหมายไปขอซ้ือจากสํานักพิมพ์ เป็นต้น 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต,2553,น.168) 

การนําทฤษฎีทางจิตวิทยามาวิจารณ์ หรืออธิบายวรรณคดีและวรรณกรรมมีมานานแล้วในประเทศตะวันตก กล่าว
กันว่า การศึกษาวรรณคดีในเชิงจิตวิทยา เกิดข้ึนมาต้ังแต่สมัยกรีก เช่นการให้ความสนใจเกี่ยวกับความคลุ้มคลั่งของนัก
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ประพันธ์ และชัดเจนขึ้นในศตวรรษท่ี 19 มีการศึกษาตัวผู้เขียน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะวรรณคดีกับ

ผู้อ่าน (Ratirat Panrit,2561,ออนไลน์) 
สําหรับในประเทศไทยนั้นเร่ิมเป็นท่ีสนใจเมื่อ ชลธิรา กลัดอยู่ นําทฤษฎีจิตวิทยามาวิจารณ์วรรณคดีไทย ดังท่ี ธนกร 

เพชรสินจร (2557) อ้างถึง ชลธิรา กลัดอยู่ ว่าวิจารณ์เรื่องความก้าวร้าวของตัวละครในเร่ืองขุนช้างขุนแผน ในเชิงจิตวิเคราะห์ 
โดยทฤษฏีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีของคาร์ล กุสตาฟ จุง สรุปได้ว่าพฤติกรรมของขุนแผนมีสัญชาตญาณมุ่งเป็น

ปรากฏชัดกว่าสัญชาตญาณมุ่งตาย ขุนแผนจึงมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวกับบุคคลอ่ืนตามลักษณะของซาดิสต์ ส่วนนางวันทองนั้นมี

สัญชาตญาณมุ่งตายปรากฏชัดกว่าสัญชาตญาณมุ่งเป็น” ดังนี้เป็นต้น จวบจนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยด้านวรรณกรรมที่ใช้ทฤษฎี

ทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
 

5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

 5.1 อ่านนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ของ รอมแพง อย่างละเอียดโดยพินิจบทบาทของตัวละครสําคัญ  
 5.2 พินิจพฤติกรรมของตัวละครสําคัญในด้านแรงจูงใจและแรงขับความรู้ทางจิตวิทยาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

5.2.1 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง การชักนําหรือโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการ

บางประการของตนจนบรรลุผลสําเร็จ 
5.2.2 แรงขับ (drives) หมายถึง แรงขับภายใน ได้แก่ ความต้องการอาหาร และความต้องการทางเพศ 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกเป็นกรอบในการพินิจ 2 ทฤษฎี (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต,2553,น.168-209) ได้แก่ ทฤษฎีแรง

ขับทางชีวภาพ (Biological Drive Theory) ของ คลาก แอล. ฮัลล์  (Clark l. Hull) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าคนและสัตว์ไม่มีความ

แตกต่างกันในด้านของแรงจูงใจ ในท่ีนี้จึงจะหมายถึงความต้องการอาหารและความต้องการทางเพศของตัวละคร และทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสังคม ของ อัลเบิร์ต แบนดูลา (Albert Bandura) ทฤษฏีนี้ เชื่อว่าพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกเป็นผล

เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมท่ีเขาอยู่ ดังน้ันในการวิเคราะห์จะแยกเป็น 2 ประการ กล่าวคือ  
 ประการท่ี 1 ตัวละครสําคัญมีแรงจูงใจ (Motives) อย่างไร ในการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร  

ในท่ีนี้ จะวิเคราะห์แรงจูงใจจากสิ่งเร้าภายนอกของตัวละคร ได้แก่ ฉาก(เวลาและสถานท่ี) บรรยากาศ เหตุการณ์ 
บุคคลในประวัติศาสตร์ และบทสนทนา ซ่ึงจะเป็นตัวเสริมแรงพฤติกรรมของตัวละครท้ังในทางบวก (Reinforcer) และทางลบ 
(Punisher) ให้ตัวละครแสดงพฤติกรรม หรือหยุดแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

โดยผู้วิจัยจําแนกแรงจูงใจเป็น 3 ลักษณะ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549,น.173-174) ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จและปฏิบัติให้

ได้ผลดีเย่ียม 
แรงจูงใจใฝ่อํานาจ (Power Motive) เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะควบคุม หรือมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive )เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 

ต้องการการมีเพ่ือน ต้องการสร้างมิตรภาพ และต้องการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 
 ประการที่ 2 ตัวละครสําคัญมีแรงขับ (Drives) อย่างไร ในการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร แรงขับ ในท่ีนี้ หมายถึง 
เป็นสภาวะกระตุ้นท่ีมาจากความต้องการอาหารและความต้องการทางเพศ  

5.3 อธิบายความหมายว่าพฤติกรรมของตัวละครสําคัญ มีแรงจูงใจในลักษณะใด และมีความสําคัญอย่างไร 
 5.4 อภิปรายและสรุปผล  
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6. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 

 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของ รอมแพง มีตัวละครสาคัญ 3 ตัว คือ เกศสุรางค์ การะเกด และ 
หม่ืนสุนทรเทวา ซ่ึงเม่ือพินิจในเชิงจิตวิทยาเรื่องแรงจูงใจแล้วพบว่า เกศสุรางค์ การะเกด และ หม่ืนสุนทรเทวา มีแรงจูงใจ
ต่างกัน เกศสุรางค์มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การะเกดมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และ หม่ืนสุนทรเทวา มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านแรงขับ 
ความต้องการอาหาร และความต้องการทางเพศ ตัวละครสําคัญทุกตัวมีอยู่ในระดับปรกติ ยกเว้นความต้องการอาหาร เกศ
สุรางค์ มีมากเป็นพิเศษ 

6.1 เกศสุรางค์ เป็นตัวละครที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เธอมุ่งหมายเรียนให้จบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีชอบคือ

ประวัติศาสตร์ศิลป์ ความสนใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะและภาษาทําให้เธออยู่ในสังคมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้อย่างไม่

แปลกแยก ยังสามารถทํางานสําคัญเพ่ือบ้านเมืองคือการสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่คณะทูตไทยท่ีจะพากันเดินทางไปเจริญ

สัมพันธไมตรี ณ ประเทศฝร่ังเศส  
6.2 การะเกด เป็นตัวละครที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เพราะในวัยเด็กเธอมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับหมู่ญาติท่ีจะ

ยึดทรัพย์สมบัติของเธอหลังจากบิดามารดาของเธอเสียชีวิต เธอจึงกลายเป็นคนเกร้ียวกราดกับคนรอบข้าง เธอให้ความสําคัญ

กับคู่หม้ันท่ีญาติผู้ใหญ่เห็นควรให้เธอได้ใช้ชีวิตเป็นคู่ครองกับเขา คือ หม่ืนสุนทรเทวา และระแวงคนงามอย่างแม่หญิงจันทร์

วาด เพราะความเข้าใจผิดคิดว่า หม่ืนสุนทรเทวาให้ความเสน่หา ถึงขนาดวางแผนปลิดชีวิตนาง 
 6.3 หม่ืนสุนทรเทวา เป็นตัวละครท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จะเห็นได้ว่าเขามีความต้ังใจรับราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่กลับต้องระวังตัวไม่เข้าหาผู้ใหญ่ท่ีจะบันดาลความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตเขา เนื่องจากมีประวัติว่าพ่ีชายถูก

เนรเทศจากบ้านเมืองไปทั้งท่ีเคยรับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีคนริษยาอยู่มาก อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถ 
ท่ีสุดเขาก็ได้รับตําแหน่งถึงชั้นพระยา  

6.4 นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้เสนอแนวคิดผ่านบทบาทซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจของตัวละครสําคัญท้ังสาม  
สรุปได้ 5 ประการ ดังน้ีคือ   
6.4.1 ประวัติศาสตร์และความรักชาติ 
แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรักชาติ ปรากฏผ่านบทบาทของเกศสุรางค์ เนื่องจากเธอมีพ้ืนฐานความ

สนใจด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทําให้เธอมีความสุขท่ีจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างสมัย และเกิดความรักชาติ
ถึงกับบางครั้งเสี่ยงชีวิตเข้าไปพัวพันในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยความห่วงใยในบ้านเมือง 

6.4.2 บุพเพสันนิวาส 
แนวคิดเก่ียวกับบุพเพสันนิวาส ปรากฏผ่านบทบาทของเกศสุรางค์ เนื่องจากเธอเดินทางข้ามภพไปพบกับคู่รักใน

อดีตชาติ คือ หม่ืนสุนทรเทวา ซ่ึงนับได้วา่เขาเป็นสิ่งเร้าท่ีทําให้เธอมีความสุขในสถานท่ีต่างภพ ห่างไกลญาติมิตร 
6.4.3 ภาษาพูดต่างสมัย  
แนวคิดเกี่ยวกับภาษาพูดต่างสมัย ปรากฏผ่านบทบาทของเกศสุรางค์ เนื่องจากเธอนําภาษาพูดแบบปัจจุบันไปใช้ใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ทําให้ผู้คนฉงนและต้ืนเต้นไปกับเธอ ทํานองเดียวกันเธอก็มีความฉงนและต่ืนเต้นเช่นกันท่ีได้ฟังภาษา

พูดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
6.4.5 ค่านิยมต่างสมัย 
แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมต่างสมัย ปรากฏผ่านบทบาทของหม่ืนสุนทรเทวา เนื่องจากเขามีทัศนะในการเลือกคู่ชีวิตท่ี

แตกต่างกับคนท่ัวไปในสมัยนั้น กล่าวคือมิได้ให้ความนิยมแค่รูปร่างหน้าตาของสตรีเพศ แต่เลือกท่ีความคิดอ่านและนิสัยใจคอ 
ท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนิยมมีภรรยาเดียวในขณะท่ีคนท่ัวไปนิยมมีภรรยามาก 
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6.4.6 ความเชื่อทางไสยศาสตร์ 
แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ ปรากฏผ่านบทบาทของการะเกด เนื่องจากเธอส่งคนไปล่มเรือแม่หญิง

จันทร์วาด ส่งผลให้มีคนตาย เกิดเสียงนินทาว่าร้ายทําให้ญาติผู้ใหญ่ของเธอ คือพระโหราธิบดีต้องทําพิธีร่ายมนต์กฤษณะกาลี

เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธ์ิให้เธอ ผลคือทําให้จิตวิญญาณการะเกดออกจากร่างไป จิตวิญญาณของเกศสุรางค์ซ่ึงร่างกายประสบ

อุบัติเหตุ จิตวิญญาณเดินทางข้ามภาพมาเข้าร่างของการะเกดทําให้การะเกดมีนิส้ยใจคอเปลี่ยนไป 
 
7. บทสรุปเชิงวิพากษ์บุพเพสันวาส 
 

 การพินิจตัวละครสําคัญโดยอาศัยความรู้ทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจและแรงขับ ทําให้เข้าใจบทบาทของตัวละคร

สําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องบุพเพสันนิวาส ในอีกมิติหนึ่ง พบว่าตัวละครสําคัญท้ัง 3 ตัว คือ เกศสุรางค์ การะเกด 
และหมื่นสุนทรเทวา มีลักษณะเป็นตัวละครกลม (Round Character) แรงจูงใจท่ีต่างกันทําให้เร่ืองราวดําเนินไปอย่างมี

ชีวิตชีวา นอกจากน้ีผู้ประพันธ์ยังได้เสนอแนวคิดผ่านบทบาทซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจของตัวละครสําคัญท้ังสาม กล่าวคือแนวคิด

เรืองประวัติศาสตร์และความรักชาติ ทําให้ผู้อ่านต้องการรู้ความสัมพันธ์ของเกศสุรางค์กับบุคคลในประวัติศาสตร์ และต่ืนเต้น
ไปกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีเกศสุรางค์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพัน, แนวคิดเรื่องบุพเพสันนิวาส ทําให้ผู้อ่านต้องการรู้ว่า

ความสัมพันธ์ของเกศสุรางค์กับหม่ืนสุนทรเทวาจะจบลงอย่างไร, แนวคิดเรื่องภาษาพูดต่างสมัย ทําให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกสนานไป

กับถ้อยคําท่ีเกศสุรางค์ใช้สื่อสารกันกับผู้คนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จนลืมนึกถึงความเป็นไปได้, แนวคิดเรืองค่านิยมต่าง

สมัย ทําให้ผู้อ่านเกิดความคิดเชิงวิพากษ์ถึงความเหมาะสมของค่านิยมในแต่ละยุคสมัย, และสุดท้ายความเชื่อทางไสยศาสตร์ 
ทําให้ผู้อ่านต่ืนเต้นไปกับเหตุการณ์ท่ีดําเนินไปตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น ดังนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ประพันธ์สามารถนํา

แนวคิดต่าง ๆนั้นมาปรุงแต่งทําให้เรื่องราวของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรอืงบุพเพสันนิวาสดําเนินดําเนินไปอย่างมีอรรถรสย่ิง 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 

1. ควรมีการศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องบุพเพสันนิวาส ของ รอมแพง ในประเด็นอ่ืนต่อไป  
2. ควรมีการศึกษาตัวละครในเชิงจิตวิทยาในนวนิยายประเภทอ่ืน ๆ 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวละครในเชิงจิตวิทยาระหว่างนวนิยายแนวต่าง ๆ  
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กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

English Major Students’ Vocabulary Learning Strategies  
of Loei Rajabhat University 

 

ปวีณา ดวงวงษา1*  กอบกาญจน์ กัปตพล1  และศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์1 
 

1สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
*Mayjikung123note@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์

ภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จํานวนประชากร 
713 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จํานวน 253 คน เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีพฤติกรรมกลวิธีในการจดจําคําศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.41 และมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมาก (S.D.= 0.57) 2) ผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา 
และของแต่ละชั้นปี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสาขา 
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และแต่ละชั้นปีมีสองคู่ท่ีแตกต่า งคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 3) แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์มี 3 ด้านท่ีต้องปฏิบัติ ได้แก่ 3.1) ตนเอง 3.2) ผู้สอน 
และ 3.3) สถาบัน  

 
คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์  คําศัพท์ภาษาอังกฤษ  การพัฒนา 
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Abstract 
 
The purposes of this study were to: 1) study vocabulary learning strategies, 2) compare the vocabulary 

learning strategies and 3) study the development guidelines of vocabulary learning strategies of English 
Major Students. The population and the sample were 1ST - 4th year English Major students in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Loei Rajabhat University. The populations were 713. The samples were 253 
students obtained by Stratified Random Sampling. The research instruments were rating scale questionnaire. 
The data were analyzed to find percentages, mean, standard deviation t-test and F –test (One Way Anova). 
The findings were as follows: 1) English Major students’ behavior in memorizing vocabulary strategies 
was at a moderate level with average 3.41 (S.D. = 0.57).  2) The comparison results of English Vocabulary 
Learning Strategies of each major and each year were statistically significant differences at the level of 
.05. Students of Bachelor of Art in English (BA) has an average of English Vocabulary Learning Strategies 
higher than the students of Bachelor of Business English (BE).  Considering on years of studying, there 
were two different pairs: 1st year students and 3rd year student. 3) There are 3 aspects of guidelines for 
English Vocabulary Learning Strategies: students, instructors and the administrators. 

 
Keywords: vocabulary learning strategies, English vocabulary, development 
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1. บทนํา  
 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่ออย่างแพร่หลายท่ัวโลก การที่จะ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนั้นผู้เรียนท่ีรู้คําศัพท์มากและจําได้แม่นสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องย่อมเรียนได้ผลดี การรู้คําศัพท์มี

ความสัมพันธ์กับทักษะท้ัง 4 ด้าน ดังนั้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศ สิ่งสําคัญคือการพัฒนา

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับคําศัพท์ต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้คําศัพท์ยังมีความสําคัญและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการฟัง 
การพูด กาอ่านและการเขียนด้วย ในด้านการฟังและการพูด ถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง  จับ
ใจความไม่ได้ ใช้คําผิดความหมาย ทําให้การสื่อสารไม่ประสบความสําเร็จ เช่นเดียวกับการอ่าน หากไม่รู้คําศัพท์ก็จะทําให้อ่าน

ไม่เข้าใจ ส่วนในด้านการเขียนนั้น นักเรียนจะเขียนสะกดคําไม่ถูกต้อง และเขียนไม่ได้ใจความชัดเจน กล่าวคือถ้านักเรียนไม่มี

ความแม่นยําหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์แล้วนักเรียนจะเรียนภาษาให้ได้ดีท้ังการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ยาก 
ความรู้เร่ืองคําศัพท์มีความสําคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะสามารถช่วยทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จใน

การเรียนรู้ภาษาได้ดีย่ิงข้ึน ผลการวิจัยวิไล อนุสรณ์นรการ (2552:50) แสดงให้เห็นว่า หากผู้เรียนได้รับการสอนโดยเน้นคําศัพท์

จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน การสอนคําศัพท์มีจึงความจําเป็นมากในการเรียนรู้ภาษา และ
คําศัพท์เป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ท้ังนี้เป็นเพราะคําศัพท์เป็นหน่วยหนึ่งในโครงสร้าง

ของภาษาท่ีเป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาท่ีผู้เรียนจะนํามาสร้างเป็นวลี หรือประโยค มีผู้เรียนจํานวนมากท่ีประสบปัญหา

เกี่ยวกับการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ซ่ึงมีอยู่มากมาย แต่นักเรียน
ส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีท่ีเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงปฏิบัติประจํา เช่น การใช้วิธีการเปิดพจนานุกรมเพ่ือค้นหาความหมายของคําศัพท์ต่าง ๆ 
เป็นต้น ผู้เรียนจึงเสมือนว่าถูกจํากัดไว้กับวิธีการพื้นฐานท่ีเคยปฏิบัติเท่านั้น ซ่ึงถ้าเป็นสถานการณ์จริงแล้ว วิธีการนี้อาจไม่
เหมาะสม และผู้เรียนจะไม่มีกลวิธีอ่ืน ๆมาใช้แก้ปัญหา          

ดังนั้น จากปัญหาในการเรียนรู้คําศัพท์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับนักเรียนท่ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตํ่าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

1.1 คําถามของการวิจัย 
1.1.1 กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นอย่างไร 
1.1.2 กลวิธีการจดจําคําศัพท์ของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ แตกต่างหรือไม่ 

และแต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
1.1.3 แนวทางการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างไร 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพ่ือศึกษากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผลการวิจัยของ กรกนก ภู่ฉ่ํา (2555) ซ่ึงทําการวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง 
การอ่านและความรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความสามารถทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังจากได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ เพ่ิมจากระดับปานกลางเป็นระดับคุณภาพดีมาก 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ ศศิธร คตสุข (2556) ซ่ึงทําการวิจัยเกี่ยวกับ กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม -
ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ท่ี 5โรงเรียนท่าด้วง

พิทยาคม ใช้กลวิธีการเรียนรู้ คำศัพท์แบบกลุ่มคำผสมเฉพาะ (multi- word items) ท้ังหมด 6 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการจำ
กลวิธีเชิงปริชาน กลวิธีการเสริมและการทดแทน กลวิธีเชิงอภิปริชาน กลวิธีทางจิตพิสัย และกลวิธีทางสังคม กลวิธีการเรียนรู้

คำศัพท์ท่ีนักเรียนใช้มากท่ีสุด ได้แก่ กลวิธีทางจิตพิสัย และกลวิธีท่ีนักเรียน ใช้น้อยท่ีสุด ได้แก่ กลวิธีการจำในกลุ่มนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับสูง ใช้กลวิธี ทางจิตพิสัยมากท่ีสุด กลุ่มนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง ใช้กลวิธี เชิงอภิปริชานมากที่สุดและนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับตํ่า

ใช้กลวิธีเชิงปริชาน มากท่ีสุด 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 1-4 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รวมท้ังหมด 21 ห้องเรียน รวมจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 713 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เพ่ือเลือก 8 ห้องเรียน 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (Bachelor of Art in English =BA) จํานวน  4 ห้องเรียน จํานวน 146 คน และภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Bachelor of Art in Business English =BE) จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวน 107 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 253 คน 

 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการงานวิจัย 
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 1-4 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (ค่า 
IOC ของแต่ละข้อคําถาม อยู่ระหว่าง 0.60-1.00) และมีค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท้ังฉบับ 0.92 ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ 
3.2.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 
3.2.2 ตอนท่ี 2 กลวิธีการจดจําคาํศัพท์ภาษาอังกฤษ 
3.2.3 ตอนท่ี 3 กลวิธีในการปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Rating Scale) 5 ระดับ  
3.2.4 ตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (แบบปลายเปิด) 

 

3.3 การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

3.3.1 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
3.3.2 ศึกษากลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 โดยให้นักศึกษาทําแบบสอบถามที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
3.3.3 รวบรวมแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ  
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3.3.4 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์ 
3.3.5 จัดสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้คําศัพท์โดย

ครูผู้สอน ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
3.3.6 รวบรวมข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มอิสระ 
และสถิติ F – test (One Way Anova) 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางท่ี 1 กลวิธีในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ข้อท่ี กลวิธีในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. ดูรายการแสดงทางทีวีท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 3.47 0.91 ปานกลาง 
2. อ่านหนังสือ, นิตยสาร, นิทาน ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 3.15 0.85 ปานกลาง 
3. 
 

ค้นหาความหมายของคําต่าง ๆในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) 
เม่ือไม่รู้คําศัพท์ 

4.15 0.89 มาก 

4. ดูภาพยนตร์เสียงในฟิล์มภาษาอังกฤษพร้อมคําบรรยายภาษาอังกฤษ 3.70 1.00 มาก 
5. ฟังเพลงสากลภาษาอังกฤษ และฟังรายการวิทยุภาษาอังกฤษ 3.33 0.84 มาก 
6. ท่องจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมอ เม่ือเจอคําศัพท์ใหม่ ๆ 3.33 0.84 ปานกลาง 
7. เล่นเกมต่าง ๆ เก่ียวกับภาษาอังกฤษ เช่น Crossword เป็นต้น 3.10 1.00 ปานกลาง 
8. กําหนดจํานวนคําศัพท์ และท่องคําศัพท์ตามจํานวนคําท่ีกําหนด 2.87 0.92 ปานกลาง 
9. เรียนคําศัพท์ใหม่โดยการเข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 3.34 0.95 ปานกลาง 
10. 

 
เรียนรู้คําศัพท์จากการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษ (Chat) 
เช่น Line  Face book 

3.82 1.03 มาก 

11. 
 

เขียนคําศัพท์แล้วบนแผ่นกระดาษแล้วติดบนสิ่งของในบ้าน เพ่ือช่วยในการ

จําคําศัพท์ 
2.85 1.16 ปานกลาง 

12. บันทึกคําศัพท์ใหม่ในสมุดบันทึกท่ีพกติดตัวเสมอ 2.94 1.18 ปานกลาง 
13. พบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพ่ือนชาวต่างชาติ 2.64 1.15 ปานกลาง 
14. พูดคุยกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 3.19 1.04 ปานกลาง 
15. เขียนบันทึกข้อความ จดหมาย รายงาน เป็นภาษาอังกฤษ 2.89 1.00 ปานกลาง 
16. ใช้ประโยคต่าง ๆ ซ่ึงจดจํามาจากบทสนทนา 3.71 0.88 มาก 
17. 

 
ค้นหาความหมายของคําศัพท์โดยใช้โปรแกรมพจนานุกรมใน

โทรศัพท์มือถือทุกคร้ังท่ีสงสัยหรือไม่  ทราบความหมาย 
4.42 0.80 มาก 

18. 
 

ตรวจสอบดูว่าตนเองสามารถบรรยายสิ่งท่ีตนเองทํา หรือสิ่งท่ีตนเองเห็น 
เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

3.49 0.86 ปานกลาง 

19. จดบันทึกและหาความหมายคําศัพท์ท่ีพบจากอ่าน การฟัง หรือการสนทนา 3.39 0.94 ปานกลาง 
20. สะกดคําศัพท์ให้ผู้ท่ีไม่เข้าใจการออกเสียงคําศัพท์ของท่าน 3.43 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.57 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 1 กลวิธีในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมวิธี       
ในการจดจําคําศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14 และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมาก (S.D. = 0.57) ส่วน
รายละเอียดพฤติกรรมพบว่าอยู่ในระดับมากและปานกลางซ่ึงมีระดับพฤติกรรมปานกลางเป็นส่วนใหญ่  
 สําหรับผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา จะเปรียบเทียบด้วยการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติ  t-test และนําเสนอด้วยตารางท่ี 2 ส่วนการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละชั้นปี 
ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยสถิติ one way anova จะนําเสนอด้วยตารางท่ี 3 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา 
การเปรียบเทียบ n X  S.D. t P 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

140 
113 

3.56 
3.46 

0.54 
0.49 

2.12 
(df=251) 

.035 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยสถิติ          
t -test แบบสองกลุ่มอิสระ พบว่าค่าเฉลี่ยกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของสูงกว่าสาขาวิชาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ  

 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละชั้นปี 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ระหว่างกลุ่ม 3 6.507 2.169 8.673 .000 
ภายในกลุ่ม 249 62.226 .250   
รวม 252 68.773    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละชั้นปี โดยใช้สถิติ F-test เพ่ือการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one way anova) พบว่าค่าเฉลี่ยกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละชั้นปี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงได้ทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบรายคู่กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่เปรียบเทียบ X  Mean Differences Sig 

ชั้นป ี1 กับชั้นปี 2 3.2838 , 3.4685 .18466 .140 
ชั้นป ี1 กับชั้นปี 3 3.2838 , 3.6608 .37703 .000 
ชั้นป ี1 กับชั้นปี 4 3.2838 , 3.6667 .38286 .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบรายคู่กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยสถิติ Post Hoc โดย
วิธีการของ Tukey พบว่าค่าเฉลี่ยกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี
สองคู่ คอืนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 
5. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 

  1. กลวิธีในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมวิธีในการจดจํา

คําศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41 และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมาก (S.D. = 0.57) ส่วนรายละเอียดพฤติกรรม

พบว่าอยู่ในระดับมากและปานกลางซ่ึงมีระดับพฤติกรรมปานกลางเป็นส่วนใหญ่ กลวิธีท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุด 4 อันดับ ใช้วิธี
หาความหมายคําศัพท์จากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด และรองลงมาคือการเรียนรู้คําศัพท์จากการ

พูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ประโยคต่าง ๆซ่ึงจดจํามาจากบทสนทนา และดูภาพยนตร์ เสียงในฟิล์มภาษาอังกฤษ 
2. ผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา และของแต่ละชั้นปี พบว่า แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (S.D. = 0.54) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ (S.D. = 0.49) และแต่ละชั้นปีมีสองคู่ท่ีแตกต่างคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 กับ
นักศึกษาชั้นปีท่ี4  

3. แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์มี 3 ด้าน โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญมากท่ีสุดในแต่ละส่วนได้แก่              
1) ตนเอง –ต้องฝึกฝนท่องจําคําศัพท์ใหม่อยู่เสมอ  2) ผู้สอน –ให้สนทนากับนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษท้ังในการเรียนการสอน

และในชีวิตประจําวัน  3) สถาบัน ซ่ึงประกอบด้วย สาขาวิชา-ควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษและสนทนากับ

ชาวต่างชาติ ภาควิชา- จัดการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา คณะ – จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและมีห้องฝึก

ปฏิบัติหรือห้องสมุดคณะท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษมากข้ึน และมหาวิทยาลัย-ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีการศึกษานอก

สถานท่ี มีนักเรียนแลกเปล่ียนและให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษโดยมีครูต่างชาติมากขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีการใช้กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันผู้เรียนควรเรียนรู้

และฝึกฝนกลวิธีการใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรใช้วิธีการ

สอนท่ีหลากหลายและให้ความสนใจและส่งเสริมกลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ของผู้เรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษร่วมกันในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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การประยุกตใ์ช้แนวคิดจติตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการ  
ในการนิเทศการปฏบิัติการสอนของนักศึกษาครู 

Application of Contemplative Education and Developmental Supervision  
in Supervision Process Professional Experience Training of Teacher Students  
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บทคัดย่อ  

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์การนําเสนอ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

และการนิเทศแบบพัฒนาการ และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการ 
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนนักศึกษาครู มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

การนิเทศแบบพัฒนาการเป็นการนิเทศท่ีคํานึงถึงหลักพัฒนาการของมนุษย์เป็นหลักสําคัญ โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองได้ และการพัฒนาดังกล่าวนั้นควรพัฒนามาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากภายใน ซ่ึงสัมพันธ์กับแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาอันเป็น กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจและอารมณ์ภายในของ
ตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การนิเทศโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา จึงเป็นการนิเทศท่ีทําให้ผู้รับการนิเทศหรือนักศึกษาครูได้ไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึงถึงกิจกรรมการสอน ผ่านกระบวนการ
นิเทศแบบพัฒนาการท่ีตอบสนองความแตกต่างของนักศึกษาครูแต่ละคน และมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาครูได้เข้าใจตนเองและ
สะท้อนปัญหาและทัศนะอย่างตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานอย่างลึกซ้ึง  
 
คําสําคัญ: จิตตปัญญาศึกษา  การนิเทศแบบพัฒนาการ  
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Abstract 
 

This academic article has two presentation objectives: 1) to create a better understanding of 
contemplative education and developmental supervision 2) propose guidelines for application of contemplative 
education and developmental supervision in supervision process professional experience training of teacher 
students. Details of the summary article are as follows  

Developmental supervision is the supervision that takes into account the human development 
principle as the main principle, the belief that humans can develop themselves and such development 
should be developed from insights. Which is related to contemplative education is a philosophy of higher 
education that infuses learning with the experience of awareness, insight and compassion for oneself 
and others through the erudite academic practices of meditation. Application of contemplative education 
and developmental supervision is a supervision that gives the supervisor or the teacher students to ponder 
deeply about the teaching activities through the development of supervisory processes that respond to the 
differences of each teacher students and aims to encourage teacher students to understand themselves 
and reflect problems and perspectives honestly causing profound fundamental changes.  
 
Keywords: contemplative education, developmental supervision 
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1. บทนํา  

 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถือเป็นข้ันตอนสําคัญในหลักสูตรการผลิต

บัณฑิตครูให้มีคุณภาพ ดังท่ีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2561: 3) ได้ระบุ

จุดมุ่งหมายของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ดังนี้ 1) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ท้ังในด้าน

เนื้อหาสาระและเทคนิควิธีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จนเกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเพราะ

ได้เรียนรู้จากการกระทํา 2) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติท้ังในส่วนของรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและในส่วนการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอ จนเกิดความคุ้นเคย 3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ี

เสริมสร้างให้เกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ รวมท้ังกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นครูซ่ึงจะได้ยึดเป็น

หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปในอนาคต 4) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากการฝึกปฏิบัติ

ท้ังในสถานการณ์จริงและในสถานการณ์จําลองกับหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิตจนเกิดความม่ันใจในตนเองว่าจะปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการประสานสัมพันธ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้ใช้ครูเป็นอย่างดี ท้ังนี้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู 6 ด้าน คือ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัย
ในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียนและงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายใต้การนิเทศร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้ัน ได้กําหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ท่ัวไปและอาจารย์นิเทศก์ประจําสาขา

วิชาเอกเป็นผู้นิเทศนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์ท่ัวไป ทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักศึกษา นิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกด้านท่ีนอกเหนือจาก

งานสอน ส่วนอาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชาเอก ทําหน้าท่ีนิเทศการสอนวิชาเอก ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และติดตามการ

ทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสื่อการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสอน ดังนั้น การนิเทศ จึงเป็น

ศาสตร์ท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของนักศึกษา เพราะ “การนิเทศการสอนท่ีเหมาะสมกับ 
ปัญหาและเป้าหมายจะสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูได้เป็นอย่างดี” (วชิรา  
เครือคําอ้าย, 2552: 4) ดังนั้น การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการสอน 
ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

อาจารย์นิเทศก์สามารถเลือกใช้วิธีการนิเทศต่าง ๆ ได้แก่ การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ 
การนิเทศท่ีเน้นทรัพยากรมนุษย์ การนิเทศแบบมนุษยนิยม การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ฯลฯ ซ่ึงหลักคิดของการนิเทศ

วิธีการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นได้มีการนํามาบูรณาการกับการนิเทศแบบพัฒนาการจนอาจกล่าวได้ว่า การนิเทศแบบ

พัฒนาการเป็นวิธีการนิเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากท่ีสุดแบบหนึ่ง (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 119) เนื่องจากเป็นการ

นิเทศท่ีคํานึงถึงศักยภาพ และหลักพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดจนความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ และการพัฒนาดังกล่าวนั้นควรพัฒนามาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้จาก

ภายใน ซ่ึงสัมพันธ์กับแนวคิดจิตตปัญญา ท่ีเป็น “กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจและ
อารมณ์ภายในของตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ” (ปราณี อ่อน
ศรี, 2560: 7) ดังนั้นการนิเทศแบบพัฒนาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา จึงเป็นการนิเทศท่ีทําให้ผู้รับการนิเทศ

หรือนักศึกษาได้ไตร่ตรองอย่างลกึซ้ึงถึงกิจกรรมการสอน ผ่านกระบวนการนิเทศแบบพัฒนาการท่ีตอบสนองความแตกต่างของ

นักศึกษาแต่ละคน และมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เกิดการตระหนักรู้ท่ีสมบูรณ์อย่างเป็นข้ันตอนต่อเนื่อง สามารถ
สะท้อนปัญหาและทัศนะอย่างตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานอย่างลึกซ้ึง  
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บทความเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการในการนิเทศการปฏิบัติการ

สอนของนักศึกษาครู มีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการคือ 1) เพ่ือเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
และการนิเทศแบบพัฒนาการ และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการการนิเทศแบบ

พัฒนาการ ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับจิตตปัญญาศึกษา 
 

จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนามนุษย์จากภายในสู่ภายนอก ดังท่ี สุมน 
อมรวิวัฒน์ (2551: 10) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาภายใน

อย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งโดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนน้อมต่อ

ธรรมชาติ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ปุณณา ภุมราภรณ์ (2557: 13) ท่ีกล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เป็นการ

พัฒนาให้รู้เท่าทันจิตของตนเอง ผ่านกิจกรรมท่ีเน้นสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบสบายและมีการเอาใจใส่ทุกขณะจิต 
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงแบบฝังรากลึกท่ีสุดถึงระดับโครงสร้างของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมและบูรณาการ

เชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ ภาควิชาชีพและภาคจิตวิญญาณมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล เกิดการตระหนักรู้ท่ีสมบูรณ์

อย่างเป็นข้ันตอนต่อเนื่องจนมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ด้วยใจท่ีเปิดกว้าง ปราศจากอคติ ท้ังนี้ การนํากระบวนการ 
จิตตปัญญาศึกษาไปใช้นั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลในความแตกต่าง คือ สร้างความสมดุลของปัญญา 
3 ฐาน ได้แก่ ฐานกาย ฐานใจและ ฐานคิด ท่ีสัมพันธ์กับหลักโยนิโสมนสิการซ่ึงเป็นกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและ

ความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเป็นกัลยาณมิตร  
 ปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา คือ 1) ความเชื่อม่ันในความเป็นมนุษย์ คือ 

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามในตนเอง การ
จัดกระบวนการเรียนรู้จึงไม่ใช่การ “สอน” แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายในท่ีมีอยู่แล้วสามารถพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกิด

การเติบโตจากภายใน และ 2) กระบวนทัศน์องค์รวม คือ ทัศนะที่มองเห็นว่า ธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือ การเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ทําให้การปฏิบัติต่อสรรพสิงไม่แยกส่วนจากชีวิต ด้วยทัศนะที่มองเห็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งและสรรพสิ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการเปล่ียนแปลงตนเองและ

การเปลี่ยนแปลงโลก (ประเวศ วะสี, 2554: 16) 
หลักการพ้ืนฐานของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็น “หลักจิตตปัญญา 7” หรือ  

“7 C’s” ดังนี้ 1) หลักการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ (contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
แล้วสามารถนําจิตใจดังกล่าวไปใช้ทํางานอย่าใคร่ครวญท้ังด้านพุทธิปัญญา ด้านระหว่างบุคคลและด้านภายในบุคคล หลักการ

นี้เป็นหัวใจของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาที่ผู้จัดกระบวนการจะต้องออกแบบกระบวนการท่ีสร้างเงื่อนไข

และกระตุ้นให้ผู้ร่วมกระบวนการเกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสัมผัส 
โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจิตใจท่ีสงบผ่อนคลาย มีสมาธิและมีความตระหนักรู้ 2) หลักความรักความเมตตา (compassion) คือ 
การสร้างบรรยากาศของความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ ความเข้าใจและการยอมรับ รวมท้ังเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันบน

พ้ืนฐานของความเชื่อมันในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ เน้นความไว้วางใจ การเปิดกว้าง ความรู้สึกปลอดภัย ความจริงใจ
และการเห็นอกเห็นใจ 3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connectedness) คือ การบูรณาการเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ท่ี เป็นองค์รวมเชื่อมโยงชีวิตและสรรพสิ่ งต่าง ๆ ในธรรมชาติอย่างแท้จริง 4) หลักการเผชิญความจริง 
(confrontating reality) คือ การเปิดโอกาส การสร้างเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เผชิญความจริง 2 ด้าน ด้านแรกคือ 
ความจริงในตนเอง เป็นการส่งเสริมให้สัมผัสกับตัวตนของตนเองในแง่มุมต่าง ๆ ส่วนด้านท่ีสองคือ การเผชิญกับสภาพความ
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เป็นจริงท่ีแตกต่างไปจากกรอบความเคยชินของตน 5) หลักความต่อเนื่อง (continuity)  คือ ความต่อเนื่องของกระบวนการ

เรียนรู้เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญกับการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานมักเกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์สะสมท่ีช่วยสร้างเงื่อนไขภายในให้พร้อมท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน  6) หลักความมุ่งม่ัน 
(commitment) ความมุ่งม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําสิ่งท่ีได้รับรู้เข้ามาสู่ใจของตนเอง 
และนําเอากระบวนการที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตเพ่ือการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงภายในตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) หลักชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (community) คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกัน ท่ีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงภายในของ

แต่ละคน ร่วมท้ังการจัดกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการมีเวลาใคร่ครวญและการใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
จะเห็นได้ว่า แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตนเอง เรียนรู้และเข้าใจปัญหาหรือสิ่งต่าง ๆ จากแก่นแท้ ถือเป็นการบูรณาการชีวิตและการเรียนรู้

เข้าด้วยกัน 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ  
 

การนิเทศแบบพัฒนาการ (developmental supervision) คือ การนิเทศท่ีคํานึงถึงหลักพัฒนาการของมนุษย์เป็น

หลักสําคัญ คํานึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีความ
เชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้  

การนิเทศแบบพัฒนาการนั้น กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others, 1985: 135-171 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 
2556: 125-132) ได้กําหนดวิธีการนิเทศไว้ 4 แนวทาง คือ 1) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําควบคุม (directive control approach)  
2) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําให้ข้อมูล (directive informational approach) 3) วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative 
approach) 4) วิธีการนิเทศแบบไม่ชี้นํา (non-directive approach) ซ่ึงมีขั้นตอนสรุปได้ดังน้ี 

1) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําควบคุม (directive control approach) เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับครูท่ีมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีต่ํามาก มีความรู้น้อย มีประสบการณ์ในการสอนน้อย มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามที่ผู้นิเทศ

แนะนํา และควรใช้ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 1.1) การนําเสนอ (presenting) 1.2) การสร้างความ
เข้าใจตรงกัน (clarifying) 1.3) การฟัง (listening) 1.4) การแก้ปัญหา (problem solving) 1.5) การชี้นําแนะนําวิธีปฏิบัติ 
(directing) 1.6) การสร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) 1.7) การกําหนดมาตรฐาน (standardizing) 1.8) การกระตุ้นเสริมแรง 
(reinforcing)  

ในการนิเทศแบบชี้นําควบคุมนั้น ผู้นิเทศต้องมีคุณลักษณะสําคัญคือ ต้องมีความเป็นผู้นํา มีความรอบรู้และมี

ประสบการณ์มาก สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการนิเทศแนวทางนี้ ผู้นิเทศเป็นผู้มี

บทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของครู  
2) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําให้ข้อมูล (directive informational approach) เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับครู

ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างตํ่า มีแนวทางการนิเทศคล้ายกันกับการนิเทศแบบชี้นําควบคุม เพียงแต่ไม่ชี้แนะ

วิธีการปฏิบัติโดยตรงแต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีเพ่ือให้ครูได้เลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 2.1) การนําเสนอ 
(presenting) 2.2) การสร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) 2.3) การฟัง (listening) 2.4) การแก้ปัญหา (problem solving) 
2.5) การชี้นําแนะนําวิธีปฏิบัติ (directing) 2.6) การฟัง (listening) 2.7) การแนะนํา (directing) 2.8) การสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน (clarifying) 2.9) การกําหนดมาตรฐาน (standardizing) 2.10) การเสริมแรง (reinforcing)  

ในการนิเทศแบบชี้นําให้ข้อมูลนั้น ผู้นิเทศต้องมีคุณลักษณะสําคัญคือ เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้และมีประสบการณ์

มาก โดยเน้นการสื่อสารในการให้ข้อมูลท่ีปราศจากความคิดเห็นของผู้นิเทศ และผู้นิเทศต้องพยายามส่งเสริมครูให้พิจารณา

ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ ตลอดจนคัดเลือกวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา โดยเน้นให้ครูได้ตัดสินใจด้วยตนเองมากข้ึน 
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3) วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative approach) เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับครูท่ีมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเอง ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 3.1) การสร้างความเข้าใจตรงกัน 
(clarifying) 3.2) การฟัง (listening) 3.3) การตอบสนอง (reflecting)  3.4) การนําเสนอ (presenting) 3.5) การสร้างความ
เข้าใจตรงกัน (clarifying) 3.6) การแก้ปัญหา (problem solving) 3.7) การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) 3.8) การเจรจา
ตกลงร่วมกันเพ่ือหาข้อยุติ (nogotiating) 3.9) การกําหนดมาตรฐาน (standardizing) 3.10) การตอบสนอง (reflecting) 

ในการนิเทศแบบร่วมมือนั้น ผู้นิเทศต้องมีคุณลักษณะสําคัญคือ เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้และมีประสบการณ์มาก 
ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เนื่องจากการนิเทศแนวทางนี้ ผู้นิเทศและครูจะมีบทบาทเท่า ๆ กันในการให้ข้อเสนอ โดย 
ผู้นิเทศและครูจะให้ข้อเสนอแนะซ่ึงกันและกัน จากนั้นจึงร่วมกันตัดสินใจในวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา  

4) วิธีให้การนิเทศแบบไม่ชี้นํา (nondirective approach) เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับครูท่ีมีความสามารถใน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 4.1) การฟัง (listening) 4.2) การตอบสนอง (reflecting) 4.3) การ
สร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) 4.4) การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) 4.5) การตอบสนอง (reflecting) 4.6) การ
แก้ปัญหา (problem solving) 4.7) การแก้ปัญหา (problem solving) 4.8) การนําเสนอ (presenting) 4.9) การกําหนด

มาตรฐาน (standardizing) 4.10) การตอบสนอง (reflecting)  
ในการนิเทศแบบไม่ชี้นํานั้น ผู้นิเทศต้องมีคุณลักษณะสําคัญคือ เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้และมีประสบการณ์มาก เน้น

การบทบาทการเป็นผู้แนะนําและสนับสนุนครูในเรื่องต่าง ๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้น และให้ครูเป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
แนวทางการนิเทศท้ัง 4 รูปแบบ เป็นแนวทางท่ีคํานึงถึงความแตกต่างของผู้รับการนิเทศเป็นหลัก โดยผู้นิเทศต้อง

ปรับบทบาทของตนให้สัมพันธ์กับการนิเทศแต่ละแนวทาง ดังนั้นผู้นิเทศควรพิจารณาศักยภาพและความสามารถของผู้รับการ

นิเทศอย่างถ้วนถ่ีจึงจะทําให้แนวทางดังกล่าวบรรลผุลสําเร็จ 
 
4. แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการ 
  

การนําแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาประยุกต์ใช้นั้น ในข้ันเริ่มต้นอาจารย์นิเทศก์ควรเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง

ของนักศึกษาครูแต่ละคน จากนั้นเลือกใช้รูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม สร้างบรรยากาศในการนิเทศให้เกิดความเป็น

กัลยาณมิตร และใช้การส่ือสารแบบสุนทรียสนทนาเพื่อให้นักศึกษาครูเกิดกระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญ และท่ีสําคัญข้ันตอน

การนิเทศไม่ควรกระทําอย่างเร่งรีบจึง แต่ควรปรับเวลาการนิเทศแต่ละข้ันตอนให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะช่วยให้

การนิเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
การนิเทศแบบพัฒนาการ แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง คือ 1) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําควบคุม (directive control 

approach) 2) วิธีให้การนิเทศแบบช้ีนําให้ข้อมูล (directive informational approach) 3) วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ 
(collaborative approach) 4) วิธกีารนิเทศแบบไม่ชี้นํา (non-directive approach) ซ่ึงมีขั้นตอนสรุปได้ดังน้ี 

2.1) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําควบคุม (directive control approach) ที่ผสานหลักการตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาครูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่ํามาก มีความรู้น้อย มีแนวโน้มท่ี
จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก์ ซ่ึงมีขั้นตอนปฏิบัติดังน้ี 

 

ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

1. การนําเสนอ การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์สนทนากับนักศึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรโดยเร่ิมจากการกล่าวถึงจัด

กิจกรรมการสอนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนการสอนและตรวจสอบ

ความรู้สึกของตนเอง จากน้ันอ.นิเทศก์จึงกล่าวถึงปัญหาที่นักศึกษาต้องแก้ไขทีละ

ประเด็นตามลําดับอย่างละเอียด 
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ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

2. การสร้างความ 
เข้าใจให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : นักศึกษาพูดแสดงความเห็นว่าคิดอย่างไรกับปัญหาที่อ.นิเทศก์กล่าวมาข้างต้น โดย
พยายามให้นักศึกษาพูดไปตามประเด็นที่กําหนด โดยอ.นิเทศก์อาจซักถามเพ่ิมเติม

หลังจากนักศึกษาพูดจบแต่ละประเด็น 
3. การฟัง 
 

การพิจารณาด้วยใจ 
อย่างใคร่ครวญ 

: เม่ือนักศึกษาพูด อ.นิเทศก์ต้องต้ังใจฟังและพยายามและรวบรวมข้อมูล เพ่ือทําความ

เข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของนักศึกษา และแน่ใจว่านักศึกษายอมรับว่ามีความ

จําเป็นต้องแก้ไขปัญหานั้น 
4. การแก้ปัญหา 
 

การพิจารณาด้วยใจ 
อย่างใคร่ครวญ 

: หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้ว อ.นิเทศก์ต้องพยายามคิดพิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปได้ใน

การช่วยนักศึกษาแก้ปัญหานั้น โดยคิดหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดก่อนจะเสนอแก่

นักศึกษา 
5. การช้ีนําแนะนํา 
วิธีปฏิบัติ 

ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์แนะนําวิธีการแก้ปัญหาทีละประเด็น โดยอธิบายอย่างละเอียด และต้ังความ
คาดหวังต่อการนําไปปฏิบัติของนักศึกษา ว่านักศึกษาควรทําอะไร เพ่ือให้ได้ผลอย่างไร 

6. การสร้างความ 
เข้าใจให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์ซักถามนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติที่ได้แนะนําไปตลอดจนความคาดหวัง

จากการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาและเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
7. การกําหนด 
มาตรฐาน 

ความต่อเนื่อง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

: อ.นิเทศก์กําหนดมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ กําหนดวันและเวลาใน

การติดตามช่วยเหลือ 
: อ.นิเทศก์สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นช่องทางการ

ให้คําปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาครู อ.พ่ีเล้ียง และอ.นิเทศก์ 
8. การกระตุ้น 
เสริมแรง 

ความมุ่งมั่น : อ.นิเทศก์สนทนาเพ่ือให้กําลังใจ ทบทวนแผนการปฏิบัติ และความคาดหวังความสําเร็จ

ของการแก้ปัญหานี้ 
 

2.2) วิธีให้การนิเทศแบบชี้นําให้ข้อมูล (directive infoemational approach) ผสานหลักการตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาครูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างตํ่า มีแนวทางการ

นิเทศคล้ายกับกับการนิเทศแบบชี้นําควบคุม เพียงแต่ไม่ชี้แนะวิธีการปฏิบัติโดยตรงแต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีเพ่ือให้

นักศึกษาครูได้เลือกปฏิบัติ โดยอาจารย์นิเทศก์ต้องพยายามส่งเสริมส่งเสริมให้ตัดสินใจมากขึ้น ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
 

ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

1. การนําเสนอ การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์สนทนากับนักศึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรโดยเร่ิมจากการกล่าวถึงจัด

กิจกรรมการสอนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนการสอนและตรวจสอบความรู้สึก

ของตนเอง จากน้ันอ.นิเทศก์จึงกล่าวถึงปัญหาที่นักศึกษาต้องแก้ไขทีละประเด็นตามลําดับ

อย่างละเอียด 
2. การสร้างความเขา้ใจ
ให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : นักศึกษาพูดแสดงความเห็นว่าคิดอย่างไรกับปัญหาที่อ.นิเทศก์กล่าวมาข้างต้น โดย
พยายามให้นักศึกษาพูดไปตามประเด็นที่กําหนด โดยอ.นิเทศก์อาจซักถามเพ่ิมเติมหลังจาก

นักศึกษาพูดจบแต่ละประเด็น 
3. การฟัง 
 

การพิจารณาด้วยใจ 
อย่างใคร่ครวญ 

: เม่ือนักศึกษาพูด อ.นิเทศก์ต้องต้ังใจฟังและพยายามและรวบรวมข้อมูล เพ่ือทําความ

เข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของนักศึกษา และแน่ใจว่านักศึกษายอมรับว่ามีความ

จําเป็นต้องแก้ไขปัญหานั้น 
4. การแก้ปัญหา หลักการพิจารณาด้วย

ใจอย่างใคร่ครวญ 
: หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้ว อ.นิเทศก์ต้องพยายามคิดพิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปได้

อย่างหลากหลายแนวทางเพ่ือเตรียมให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  
5. การชี้นําแนะนําวิธี

ปฏิบัติ 
ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์แนะนําทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก

แนวทางการแก้ปัญหา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

: หลังจากนักศึกษาเลือกวิธีการที่เหมาะสมแล้ว ให้ อ.นิเทศก์แนะนําวิธีการปฏิบัติโดย

อธิบายอย่างละเอียด  
6. การฟัง การพิจารณาด้วยใจ 

อย่างใคร่ครวญ 
: อ.นิเทศก์ซักถามนักศึกษาเก่ียวกับแนวทางท่ีนักศึกษาเลือกพร้อมให้อธิบายเหตุผล 
จากน้ัน อ.นิเทศก์จึงให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางท่ีเลือก 

7. การแนะนํา ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์พูดแนะนํารายละเอียดเก่ียวกับแนวทางท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ 
8. การสร้างความเขา้ใจ
ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์ซักถามนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติที่ได้แนะนําไปตลอดจนความคาดหวังจาก

การปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาและเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
9. การกําหนดมาตรฐาน ความต่อเนื่อง 

 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

: อ.นิเทศก์ช่วยนักศึกษากําหนดมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ กําหนดวัน

และเวลาในการติดตามช่วยเหลือโดยไม่สร้างความกดดันหรืออึดอัด แต่ควรทําให้นักศึกษา

เกิดความรู้สึกว่า อ.นิเทศก์จะเป็นผู้ช่วยเหลือและติดตามเม่ือการปฏิบัตินั้นเกิดปัญหา 
: อ.นิเทศก์สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นช่องทางการให้

คําปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาครู อ.พ่ีเล้ียง และอ.นิเทศก์ 
10. การเสริมแรง  ความมุ่งมั่น : อ.นิเทศก์สนทนาให้กําลังใจ กระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติ และตั้งความ

คาดหวังความสําเร็จของการแก้ปัญหาน้ี 
 

2.3) วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative approach) ผสานหลักการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาครูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเอง 
โดยอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาครูจะให้ข้อเสนอแนะซ่ึงกันและกันและร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา มีขั้นตอนปฏิบัติดังน้ี 
 

ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

1. การสร้างความเขา้ใจ
ให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์สนทนากับนักศึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรโดยเร่ิมจากการสอบถามถึงจัด

กิจกรรมการสอนของนักศึกษา ว่านักศึกษาพบปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวน

การสอนและตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง  
2. การฟัง การพิจารณาด้วยใจ 

อย่างใคร่ครวญ 
: เม่ือนักศึกษาพูด อ.นิเทศก์ต้องต้ังใจฟังและพยายามและรวบรวมข้อมูล เพ่ือเข้าใจมุมมอง

และความคิดเห็นของนักศึกษา และแน่ใจว่านักศึกษายอมรับว่ามีความจําเป็นต้องแก้ไข

ปัญหานั้น 
3. การตอบสนอง การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์ตอบสนองต่อข้อมูลหรือปัญหาที่นักศึกษานําเสนอ โดยทบทวนให้นักศึกษาได้

เห็นมุมมองปัญหาที่ตนเองเสนอและเห็นปัญหาในมุมมองอ่ืน ๆ ที่ อ.นิเทศก์มองเห็น 
4. การนําเสนอ การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์นําเสนอมุมมองและความคิดเห็นของตนเองและ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลหรืออุปสรรคที่เกิด

จากปัญหาดังกล่าว  

5. การสร้างความเขา้ใจ
ให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์พยายามทําให้นักศึกษาเข้าใจความคิดเห็นของอ.นิเทศก์ให้ชัดเจนมากข้ึนเพ่ือให้มี

แนวคิดการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
6. การแก้ปัญหา การพิจารณาด้วยใจ 

อย่างใคร่ครวญ 
: อ.นิเทศก์และนักศึกษาร่วมกันแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะและทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา

ก่อนจะร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา 
7. การกระตุ้นส่งเสริม ความมุ่งมั่น : เป็นการกระตุ้นส่งเสริมและยอมรับข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น  เมื่อมีข้อขัดแย้ง อ.นิเทศก์

ต้องยอมรับข้อขัดแย้งและหาทางประนีประนอมกับนักศึกษาเพ่ือหาข้อยุติ เพราะความ

ขัดแย้งอาจนํามาซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมได้ 
8. การเจรจาตกลงเพ่ือ

หาข้อยุติ 
ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์พูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้อ.นิเทศก์และ

นักศึกษาเห็นชอบร่วมกันในแนวทางท่ีเลือกมาใช้แก้ปัญหา 
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ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

9. การกําหนดมาตรฐาน ความต่อเนื่อง 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

: อ.นิเทศก์และนักศึกษาร่วมกันกําหนดมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ 
กําหนดวันและเวลาในการติดตามช่วยเหลือโดยไม่สร้างความกดดันหรืออึดอัด  
: อ.นิเทศก์สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นช่องทางการให้

คําปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาครู อ.พ่ีเล้ียง และอ.นิเทศก์ 
10. การตอบสนอง ความมุ่งมั่น : อ.นิเทศก์และนักศึกษาร่วมกันพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือสรุปแนวทางท้ังหมด ทั้งน้ีอาจให้

นักศึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติอีกคร้ัง ต้ังแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย โดยอ.นิเทศก์ให้

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
 

2.4) วิธีให้การนิเทศแบบไม่ชี้นํา (nondirective approach) ผสานหลักการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
เป็นการนิเทศท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาครูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นเพียง

ผู้สนับสนุนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาครูร้องขอเท่านั้น และให้นักศึกษาครูเป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติดังน้ี 
 

ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

1. การฟัง การพิจารณาด้วยใจ 
อย่างใคร่ครวญ 

: อ.นิเทศก์สนทนากับนักศึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรโดยเร่ิมจากการสอบถามถึงจัด

กิจกรรมการสอนของนักศึกษา ว่านักศึกษาพบปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวน

การสอนและตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง  
: เม่ือนักศึกษาพูด อ.นิเทศก์ต้องต้ังใจฟังและพยายามและรวบรวมข้อมูล เพ่ือเข้าใจมุมมอง

และความคิดเห็นของนักศึกษา และแน่ใจว่านักศึกษาตระหนักถึงปัญหาและเห็นความ

จําเป็นในการแก้ไขปัญหานั้น 
2. การตอบสนอง การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์พูดข้อมูลของนักศึกษา โดยปราศจากความเห็นของอ.นิเทศก์ และควรพูดด้วย

การแสดงความสนใจและใส่ใจ  
3. การสร้างความเขา้ใจ
ให้ตรงกัน 

การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์พยายามทําความเข้าใจปัญหาที่นักศึกษาพูดให้ละเอียดชัดเจนและตรงกัน  
ทั้งนี้ อ.นิเทศก์ อาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถมองปัญหาได้รอบด้าน 

4. การกระตุ้นส่งเสริม ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์แสดงออกอย่างสนใจและพยามยามพูดแสดงความเห็นเก่ียวกับปัญหาด้วยคําพูด

เสริมกําลังใจเพ่ือช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจด้วยความมั่นใจ 
5. การตอบสนอง ความรักความเมตตา : อ.นิเทศก์มีการตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษา พร้อมกับทบทวนความเขา้ใจของ

ตนเองเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกัน 
6. การแก้ปัญหา การพิจารณาด้วยใจ 

อย่างใคร่ครวญ 
: อ.นิเทศก์พยายามพูดกระตุ้นให้นักศึกษาพิจารณาแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางในการ

แก้ปัญหาอ่ืน ๆ โดยให้นักศึกษาคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง และอ.นิเทศก์ ควร
กระตุ้นให้คิดทางเลือกให้หลากหลายเพ่ือเปรียบเทียบและหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

7. การแก้ปัญหา การพิจารณาด้วยใจ 
อย่างใคร่ครวญ 

: อ.นิเทศก์กระตุ้นให้นักศึกษาอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นหากนําวิธีการน้ันไปใช้ รวมทั้งให้

อธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เลือก เพ่ือให้นักศึกษาคิดเปรียบเทียบ 
8. การนําเสนอ การเผชิญความเป็นจริง : อ.นิเทศก์ให้นักศึกษานําเสนอปัญหาและแนวทางท่ีเลือกอีกคร้ัง โดยอ.นิเทศก์พยายาม

กระตุ้นให้นักศึกษาต่ืนตัวและต้ังใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางท่ีเลือก 
9. การกําหนดมาตรฐาน ความต่อเนื่อง 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
: อ.นิเทศก์ให้นักศึกษากําหนดมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ กําหนดวัน

และเวลาในการปฏิบัติงาน  
: อ.นิเทศก์สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นช่องทางการให้

คําปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาครู อ.พ่ีเล้ียง และอ.นิเทศก์ 
10. การตอบสนอง ความมุ่งมั่น : อ.นิเทศก์และนักศึกษาร่วมกันพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือสรุปแนวทางท้ังหมด ทั้งน้ีอาจให้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ขั้นตอนการนเิทศ 
หลักการตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษา 

บทบาทของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาคร ู
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศ 

นักศึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติอีกคร้ัง ต้ังแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย โดยอ.นิเทศก์ให้

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

 
5. บทสรุป 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นข้ันตอนสําคัญในหลักสูตรการผลิตบัณฑิต

ครูให้มีคุณภาพ ในกระบวนการผลิตมีองค์ประกอบย่อยหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ การนิเทศ การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพมี

ความจําเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของนักศึกษาครู เพราะการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาครู

ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการสอน ตลอดจนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซ่ึงท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้วยความรู้ 
ความสามารถในการสอนท่ีแตกต่างกันของนักศึกษาครู ทําให้อาจารย์นิเทศก์ต้องใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายผสานกับรูปแบบการ

นิเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การนิเทศแต่ละคร้ังบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับการนิเทศแบบ

พัฒนาการ ซ่ึงเป็นการนิเทศท่ีคํานึงถึงหลักพัฒนาการและศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ โดยมุ่งพัฒนามนุษย์จากภายในสู่ภายนอก จึงเป็นการนิเทศท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาครูได้เข้าใจตนเอง เกิดการตระหนักรู้

ท่ีสมบูรณ์อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง สามารถสะท้อนปัญหาและทัศนะอย่างตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน

อย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการสอนตนเองอย่างย่ังยืน 
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เบญจศีลกับปัญหาชวีิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต1 
Five Precept and Life Problems in The Dharma Daily Column  

of The Secret Magazine 
 

กมลวรรณ  ลิม้เจษฎาพงษ์2*  พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย2  และจริญญา ธรรมโชโย2 
 

1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง “วัจนกรรมการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต” 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*tuck.kamonwan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเบญจศีลกับปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต ตั้งแต่ฉบับท่ี 157 

(พ.ศ. 2558) ถึง ฉบับท่ี 234 (พ.ศ. 2561)  จํานวน 78 ฉบับ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสารและใช้แนวคิดหลักเบญจศีล    
เป็นแนวทางในการจัดกลุ่มปัญหาชีวิต ผลการศึกษาพบปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดล่ี นิตยสารซีเคร็ต จําแนกตามหลัก  
เบญจศีล 5 ข้อ ดังนี้ ศีลข้อท่ี 1 การรักษาชีวิต ศีลข้อท่ี 2 การรักษาทรัพย์สิน ศีลข้อท่ี 3 การรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ 
ศีลข้อท่ี 4 การรักษาสัจจะ และ ศีลข้อท่ี 5 การรักษาใจ (สติ) จากการวิเคราะห์พบปัญหาชีวิตเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ ศีลข้อท่ี 3 การรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ ร้อยละ 38.26  ศีลข้อท่ี 4 การรักษาสัจจะ ร้อยละ 23.49 ศีลข้อท่ี 1 
การรักษาชีวิต ร้อยละ 22.15  ศีลข้อท่ี 2 การรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 8.72 และศีลข้อท่ี 5 การรักษาใจ (สติ) ร้อยละ 7.38 
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาของคนในสังคม และเป็นต้นแบบให้ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับหลักธรรม   
ในพระพุทธศาสนาต่อไป 

 
คําสําคัญ: เบญจศีล  ปัญหาชีวิต  ธรรมะ  นิตยสารซีเคร็ต 
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Abstract 
 

This article aimed to study five precepts in life problems. in the Dhamma Daily  Column of the 
Secret Magazine, issues 157 (B.E. 2558) to 234 (B.E. 2561), 78 copies in total. Document analysis was used 
as a means of the study and five precept concept was used as a analysis for life problem grouping. The 
study showed that five categories of life problem as follows: The first precepts, life preservation the second 
precept, regarding property preservation the third precept, maintaining honor and innocence the fourth 
precept, healing truth and the fifth precept, of healing (consciousness). The detail analysis of five precept in 
life problem revealed frequencies of occurrences of the following five precept in descending order;  the 
third precept,  honor and purity 38.26 % the fourth precept, the  healing truth 23.49 % the first precepts, 
l life treatment 22.15 % the second precepts,  regarding property preservation 8.72 % and the fifth precepts, 
keeping mind (consciousness) 7.38 %. The results are guidelines for solving and preventing problems of 
people and is an example of studying the principles of Buddhism. 

 
Keywords: five precept, life problem, dharma, secret magazine 
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1. บทนํา 
 

สังคมไทยท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ท่ามกลางความซับซ้อน และการดําเนินชีวิตท่ีต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ ท่ีมี

ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และการศึกษา ท่ีเป็นไปในชีวิตของผู้คนในสังคมย่อมส่งผลต่อจิตใจให้

เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า หดหู่ หมดหวัง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตนเองหรือปัญหาท่ีเกิดจากคนรอบข้าง ดังท่ีพุทธทาสภิกขุ 
(2537: 42) กล่าวว่า “คนดีก็มีทุกข์ไปตามแบบของคนดี คนชั่วก็มีทุกข์ไปตามแบบของคนชั่ว คนม่ังมีก็มีทุกข์ไปตามแบบ   
ของคนม่ังมี คนยากจนก็มีทุกข์ไปตามแบบของคนยากจน ผู้แพ้ก็มีทุกข์ไปตาประสา ผู้แพ้ ในชนะนั้นก็ยังจะต้องทุกข์ไปตาม

ประสาผู้ชนะ” เห็นได้ว่าความทุกข์นั้นสามารถเกิดข้ึนได้กับบุคคลทุกคน 
สําหรับบางคนก็สามารถปรับตนเอง แก้ไข และยอมรับความทุกข์ เพ่ือให้ชีวิตเป็นไปตามปกติสุข แต่ยังมีคนอีกกลุ่ม

หนึ่งท่ีไม่สามารถหาทางออกของปัญหาชีวิตได้ด้วยตนเอง จึงจําเป็นท่ีจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็น “ท่ีพ่ึงทางใจ” 
ให้รับฟังปัญหาระบายความอัดอ้ันภายในใจร่วมชี้แนะเพ่ือหาทางออกของปัญหาและให้กําลังใจในการต่อสู้กับปัญหาชีวิต   
การให้คําปรึกษา จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมท่ี

ต้องย่ืนมือมาช่วย ท้ังนี้ภายใต้เหตุผลท่ีว่า “บุคคลต่างมีความปรารถนาดีต่อกันและกัน ซ่ึงรวมท้ังความศรัทธา ความเคารพ 
ความเข้าใจกันและกัน และตลอดจน ความมีเมตตาจิตต่อกัน” (สวัสด์ิ  บรรเทิงสุข. 2542: 1)  

ปัจจุบันมีช่องทางมากมายท่ีช่วยรับฟังและให้คําปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ เว็บไซต์ สายด่วนทาง

โทรศัพท์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ท่ีช่วยรับฟังและคล่ีคลายปัญหา โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทุกฉบับมีคอลัมน์ท่ีให้คําปรึกษาแก่คน

ท่ัวไป เช่น คอลัมน์ทนายคลายทุกข์ทางหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์คุยนอกกรอบทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์คนดัง

นั่งเขียนทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคอลัมน์ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจากนิตยสารหมอชาวบ้าน 
คอลัมน์เคล็ดลับสู่ความสุขสงบที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากคือ คอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต 

เนื่องจากเป็นคอลัมน์ท่ีให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตโดยใช้ธรรมะแก้ไขปัญหา ดังคําท่ีว่า “มีธรรมะเป็นท่ีพ่ึง” กล่าวคือ เม่ือบุคคล

เกิดความทุกข์หรือรู้สึกกลัดกลุ้ม ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร มักจะนึกถึงธรรมะเสมอ โดยผู้ไขปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่   
เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน มีความรู้ ความเข้าใจในคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ อีกท้ัง

เนื้อหาภายในคอลัมน์ธรรมะเดลี่จะเน้นหลักธรรมสําหรับฆราวาสเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีความสุขท้ัง

ทางโลกและทางธรรมผ่านบทความ เรื่องเล่า และบทสัมภาษณ์ท้ังดาราและผู้มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ในวงสังคม เนื้อหาธรรมะ

ไม่หนักจนเกินไป และมีความหลากหลายเหมือนลักษณะของนิตยสารท่ัวไป (วิวรรธนี  สุขยศ. 2552: 6) ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา

คําสอนต่าง ๆ ให้ยึดถือ และปฏิบัติมาต้ังแต่คร้ังสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน พระธรรมคําสอนของพระองค์มุ่ง สอนให้กระทํา

ความดีละเว้นความชั่ว ทําจิตใจให้บริสุทธ์ิ เนื่องจากการที่คนเราเป็นคนดี มีศีลธรรม มีจิตใจบริสุทธ์ิ ย่อมทําให้มนุษย์ทุกคน   
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

จึงมีจุดประสงค์ท่ีจะวิเคราะห์เบญจศีล ซ่ึงเป็นหลักธรรมหนึ่งในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนท่ัวไป มี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิด และปฏิบัติตน โดยศึกษาจากปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต ทําให้เห็น

ปัญหาในสังคมปัจจุบัน และแสดงแง่มุมของการปัญหาชีวิตได้เป็นอย่างดี ท่ีสําคัญความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัญหาชีวิตเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา ช่วยสร้างสังคมให้สงบสุข และเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยศาสตร์ธรรมะมากย่ิงข้ึน

ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

เพ่ือจําแนกปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต ตามหลักเบญจศีล 
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3. เกี่ยวกับ “เบญจศีล” 
 

ศีล มาจากคําว่า ศิลา ซ่ึงแปลว่าหิน นํามาใช้เป็นความหมายของศีล เพราะว่าหินมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ เข้มแข็ง 
ไม่หว่ันไหว หนักแน่น เยือกเย็น และนิ่งสงบ พระพุทธยานันทภิกขุ (2544, 11 - 34 ) ได้อธิบายเก่ียวกับความหมายของศีล

และหลักเบญจศีลข้อต่าง ๆ ในหนังสือคนรักษาศีล ศีลรักษาคน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
เครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีเป็นประตูเข้าสู่ทางธรรม คือ “ศีล” เหมือนกับการทํานา ก็ต้องมีไถมีคราดมีจอบ การ

รับประทานอาหาร ก็ต้องมีช้อนมีส้อมมีถ้วยเป็นเคร่ืองมือ แม้แต่การทําภาวนาเพ่ือความสงบก็มีเครื่องมือ คือ ลมหายใจเข้า

และลมหายใจออก หากรับศีลแล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้และนําไปรักษาปฏิบัติตาม ศีลก็เป็นเครื่องมือให้ได้ความรู้ทางธรรม 
ความรู้นี้ก็จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเรา จิตท่ีเรารับรู้ตัวนี้เป็นคุณภาพท่ีรักษาชีวิตจิตใจของเรา ให้มีความสงบ

สุขและเป็นทางนําไปสู่การเจริญทางธรรมให้ย่ิงขึ้นไป การพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ย่อมได้สมปรารถนา ศีลเป็นทรัพย์ภายใน ต้องศึกษา

ปฏิบัติเป็นนิสัยให้มีแต่สิ่งดีงามประจําตัว เป็นท่ีรักใคร่นับถือ แก่ผู้คนท่ีได้พบเห็นเรียกว่า เป็นชาวพุทธโดยแท้จริง  
นับด้วยศตวรรษแล้วท่ีคนไทยรู้จักธรรมะในรูปแบบของการถือศีล เม่ือไปวัดทําบุญในวาระใดก็ตาม พระจะให้รับ  

เบญจศีลก่อนจะทําพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม โดยตั้งจิตว่าจะไม่ละเมิดผิดศีลท่ีสมาทานไว้ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้  
1. การรักษาชีวิต “ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการฆ่าสัตว์ 

เบียดเบียนสัตว์ ข่มเหงคะเนงร้าย เอาเปรียบต่อสัตว์ ท้ังหลาย” คําว่า สัตว์ มีความหมายรวมถึงสัตว์มนุษย์ด้วย ไม่ได้หมายถึง       
สัตว์ดิรัจฉานอย่างเดียว สาเหตุท่ีบัญญัติศีลข้อนี้เป็นข้อแรก เนื่องจากพ้ืนฐานของสัตว์ท้ังหลายทั้งปวงคือความรักตัวกลัวตาย 
ฉะนั้นทุกศาสนาจะมีศีลข้อนี้ใกล้เคียงกัน แต่คนเราก็ยังเบียดเบียนกันทําร้ายฆ่ากันเพราะขาดศีลข้อนี้ ผู้มีความหนักแน่น   
เยือกเย็น ไม่หว่ันไหว สงบ จะฆ่าคนฆ่าสัตว์ไม่ได้ ศีลจึงเป็นข้อรักษามิใช่ข้อห้าม เป็นการรักษาตัวเรา คนทุกคนและสัตว์ทุกตัว

ล้วนกลัวตาย ฉะนั้นเม่ือรักตัวกลัวตายก็ต้องการรักษาชีวิต การจะทําเช่นนั้นได้ก็คือการรักษาศีลให้ได้นั่นเอง  
2. การรักษาทรัพย์สิน “อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการ

ถือเอา สิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่อนุญาต” ศีลข้อ 2 เป็นศีลรักษาทรัพย์สินของตัวเราและทรัพย์สินของผู้อ่ืน โดยที่เจ้าของไม่ได้

อนุญาตก็เหมือนการขโมย ทรัพย์สินของเรา เราก็หวง ถ้าใครมาเอาโดยไม่บอกเราก็จะรู้สึกว่าถูกทําร้ายทางด้านทรัพย์สินวัตถุ 
ใครละเมิดร่างกายเราก็รู้สึกว่าถูกทําร้ายชีวิต  

ทรัพย์สินมี 2 ลักษณะ คือ ทรัพย์สินภายนอกและทรัพย์สินภายใน ทรัพย์สินภายในเรียกว่า อริยทรัพย์           
ทรัพย์ภายนอกเรียกว่า โภคทรัพย์ ซ่ึงจะได้มาต้องอาศัยทรัพย์ภายใน ทุกวันนี้ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาบ้านเมือง คือ 
ปัญหาการโกงกินคอร์รัปชั่น ทําให้ประเทศชาติล่มจม การละเมิดในศีลข้อนี้ ประชาชนจึงขาดความสะดวกสบายท่ีสมควรได้รับ

จากบ้านเมือง  
3. การรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ “กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะพรัหมะจะริยา   

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการ ประพฤติผิดลูก ผิดเมีย-สามี ของผู้อ่ืน” ศีลข้อนี้      
เป็นการสมาทานว่าจะรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าท่ี ให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรม ไม่ใช่เป็นเร่ืองการไม่ละเมิด   
ทางเพศหรือรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิเท่านั้น คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าศีลธรรมไม่ได้ช่วยเหลือสังคม จึงเป็นเหตุให้ศีลธรรม

เสื่อมเพราะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรู้สึกว่าเป็นสิ่งธรรมดา แท้ท่ีจริงแล้วเป็นเร่ืองลึกซ้ึง     
ควรแก่การเข้าถึง บุคคลท่ีละเมิดสิทธิต่อเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชราก็อยู่ในศีลข้อนี้ แม้แต่คนชรา ถ้าไม่ได้รับความเคารพเอาใจใส่

จากลูกหลานในครอบครัวก็ผิดศีล เพราะในฐานะบุพการี สมควรจะได้รับสิทธิ์นั้น ศีลข้อนี้จึงครอบคลุมถึงการละเมิดสิทธิ์   
การไม่รับผิดชอบ และความเห็นแก่ตัวด้วย  

4. การรักษาสัจจะ “มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการพูดไม่จริง” 
คนเราไม่ควรพูดอยู่ 4 คํา คือ พูดปด พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ ส่วนสิ่งท่ีควรพูด 3 คํา คือ คําพูดท่ีเป็นเรื่อง

จริง  คําพูดท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และคําพูดท่ีผู้ฟังพอใจ ไม่ระคายหู ไม่รู้สึกขัดเคือง เรียกว่ามี “ปิยวาจา” เป็น คําพูดเรา
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ชาวพุทธนิยม ปัจจุบันนี้ทุกคนในสังคมถูกล่วงเกินกันมากมาย เนื่องจากการใช้คําพูดท่ีไม่ถูกต้องและไม่คํานึงถึงศีลข้อนี้        
คิดเพียงว่า เราไม่ได้โกหกหลอกลวงใคร แต่การไม่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนหรือคําพูดท่ีตามใจตนเองและเห็นแก่ได้ เป็นการ

ละเมิดศีล  
5. การรักษาใจ (สติ) “สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทาน  

งดเว้น จากการเสพของเมา มีสุรา และเมรัย เป็นต้น อันเป็นท่ีตั้งของความประมาท” ศีลข้อนี้มี 4 ความหมาย ได้แก่ 1) สุรา 
คือของหมักของดองที่ทําให้เกิดความมึนเมา 2) เมรัย เป็นประเภทอ่อนกว่า เช่น เบียร์ สาโท 3) มัชชะ สิ่งท่ีทําให้เมาได้ เช่น
ยาบ้า ยาอี ยาขยัน ฝิ่น เฮโรอีน หมากพลู บุหรี่ กาแฟ และสารเสพติดทุกชนิด 5) ความประมาท เช่น เดินดี ๆ ไปเตะเอาตอ

หัวแม่ตีนแตก กินน้ําสําลักไอจาม กินอาหารไม่เลือกไม่พิจารณา ปวดท้อง ท้องเสีย หรือทําสิ่งใดก็ตามท่ีทําให้ตนเองและผู้อ่ืน

ได้รับความเจ็บปวดเสียหายล้วนอยู่ในขอบข่ายของศีลข้อนี้ ผู้ ท่ีละเมิดศีลข้อนี้ เป็นผู้ ท่ีขาดสติสัมปชัญญะและทํา 
สติสัมปชัญญะของตนให้อ่อนแอลงและขาดปัญญานึกคิด ไตร่ตรองในทางท่ีถูกท่ีควร จึงต้องอาศัยการเจริญสติเพ่ือทําใจให้

เข้มแข็ง 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลปัญหาจากคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต ตั้งแต่ฉบับท่ีปรากฏการให้คําปรึกษาปัญหาด้วย

ธรรมะ คือ ฉบับท่ี 157 วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2558  ต่อมานิตยสารซีเคร็ตได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการวางจําหน่ายเป็น

รายเดือน เร่ิมต้นฉบับท่ี 229 เดือนมกราคม พ .ศ .2561 จนกระท่ังประกาศยุตินิยตสารและวางจําหน่ายฉบับท่ี 234 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นฉบับสุดท้าย รวมข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์ท้ังสิ้น 78 ฉบับ 

2. นําข้อมูลปัญหาท่ีรวบรวมได้มาจําแนกกลุ่มตามหลักเบญจศีล 
3. จากนั้นนําข้อมูลมานับความถี่และหาค่าร้อยละของกลุ่มปัญหา 
4. สรุปและนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

 
5. ผลการวิจัย  
 

ผลการศึกษาพบปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต จําแนกตามหลักเบญจศีลในพระพุทธศาสนา 5 ข้อ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ศีลข้อ 1 การรักษาชีวิต  
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ ข่มเหง

คะเนงร้าย เอาเปรียบต่อสัตว์ ท้ังหลาย ผู้ละเมิดศีลข้อนี้มีลักษณะเป็นคนขี้โมโห ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย  พบปัญหาเกี่ยวกับการ

รักษาชีวิต จํานวน 33 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 22.15 เช่น ปัญหาการฆ่าคน ปัญหาการฆ่าสัตว์ ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาการ

ทําแท้ง ปัญหาความโกรธแค้น และปัญหาความโมโห  
ตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาที่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เพ่ือการศึกษา โดยต้ังคําถามว่า “การท่ีจําเป็นต้องฆ่า

สัตว์หรือการุณยฆาตเพ่ือการศึกษาเป็นบาปไหม ศีลจะขาดไหม” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การฆ่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหน 
ถือว่าเป็นการพรากชีวิตของสัตว์อ่ืน ล้วนเป็นบาปกรรมท้ังสิ้น มีจิตคิดจะฆ่า มีความพยายามฆ่ และสัตว์นั้นตาย ถือว่าศีลข้อท่ี 
1 ขาดทันที ส่วนจะบาปมาก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือตัวแปร คือ สัตว์นั้นมีคุณหรือมีโทษ ความพยายามในการฆ่ามากน้อยแค่ไหน 
เจตนาท่ีมุ่งสังหารนั้นอย่างไร หากสัตว์นั้นมีคุณประโยชน์ เป็นสัตว์ตัวใหญ่ ต้องใช้ความพยายามจะทําให้จิตเจตนาสะสมความ

โหดร้ายทารุณมากตามไปด้วย (ฉบับท่ี 187 วันท่ี 10 เมษายน 2559 หน้า 67) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1137
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และตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาที่มีมีความโกรธแค้นสามีของน้องสาว โดยต้ังคําถามว่า “น้องสาวของผู้รับ
คําปรึกษาถูกสามีของเธอยิงเสียชีวิต เนื่องจากความหึงหวงและความล้มเหลวทางธุรกิจ หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ยิงตัวตายตาม 
ผู้รับคําปรึกษาเป็นผู้เข้าไปพบและรู้สึกรับไม่ได้กับการกระทําท่ีโหดเห้ียมเช่นนี้ เป็นภาพติดตาและน่าสะเทือนใจ ทําให้ผู้รับ
คําปรึกษาโกรธแค้นสามีของน้องสาว ทําอย่างไรจึงจะให้อภัยผู้ชายคนน้ีได้” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การให้อภัยเป็น

การให้ท่ียากท่ีสุด เพราะความแค้นท่ีฝังใจย่อมลบออกจากใจได้ยาก เพราะฉะนั้นคุณโยมจะต้องหมั่นฝึกปฏิบัติภาวนาทางใจให้

มาก คุณโยมควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่ หม่ันปฏิบัติธรรมหาทางสงบให้มากที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ แล้วสักวันคุณโยมจะสามารถ

ใอภัยผู้ท่ีฆ่าน้องสาวได้ แต่ก่อนจะให้อภัยผู้อ่ืน คุณโยมจะต้องให้อภัยความแค้นท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจของคุณโยมเสียก่อน แล้วคุณ
โยมจะรู้ว่า การอาฆาตมีแต่บรรลัย การอภัยมีแต่สันติ ซ่ึงสันตินี้หมายถึงสันติภายในใจของคุณโยมนั่นเอง (ฉบับท่ี 196 วันท่ี 26 
สิงหาคม 2559 หน้า 57) 
 

ศีลข้อ 2 การรักษาทรัพย์สิน  
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขา     

ไม่อนุญาต การศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน จํานวน 13 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 8.72 เช่น ปัญหาภรรยาขโมย

เงินสามี ปัญหาความอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน ปัญหาการละเมิดโดยการบังคับให้เรียนในสาขาท่ีไม่ชอบ ปัญหาโดนโกงเงิน  
ตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาท่ีขโมยเงินสามีไปทําบุญ โดยต้ังคําถามว่า “ดิฉันเป็นแม่บ้าน สามีขอให้ช่วยดูแล

บ้านอย่างเดียว ไม่ต้องทํางาน แต่ดิฉันชอบทําบุญมาก จนสามีบ่นและบอกว่าถ้าทําบุญมากอย่างนี้ ต่อไปจะไม่ให้เงินใช้อีก ดิฉัน
แอบขโมยเงินสามีมาทําบุญจะผิดไหมค่ะ” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การขโมยย่อมผิดศีลข้อท่ี 2 อย่างแน่นอน การ
ทําบุญจะมีผลมากก็ต่อเม่ือเงินหรือวัตถุท่ีนํามาทําบุญนั้นได้มาอย่างบริสุทธ์ิ การขโมยเงินมาทําบุญย่อมแสดงให้เห็นว่าเงินท่ีมา

นั้นไม่บริสุทธ์ิ แทนท่ีจะได้บุญ กลับได้บาปจากการกระทําผิดศีลแทน การทําบุญเป็นสิ่งท่ีดี แต่ต้องทําอย่างพอดี ต้องอธิบายให้

สามีเข้าใจว่าการทําบุญนั้นมีอนิสงส์อย่างไร ฝ่ายภรรยาก็ต้องรักษาศีลให้ได้ ให้สมกับท่ีเป็นคนชอบทําบุญ ฉะนั้นแทนท่ีจะขโมย

เงิน ภรรยาควรชวนสามีเข้าวัดทําบุญร่วมกันมากกว่า (ฉบับท่ี 184 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 65) 
และตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาท่ีโดนโกงเงิน โดยต้ังคําถามว่า “ผมโดนโกงเงิน ทุกข์ใจมาก ควรทําใจอย่างไรดี   

แบบเห็นคนโกง เขาก็ยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับ” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ตามหลักพุทธศาสนา         
สิ่งท้ังหลายมีเหตุหรือท่ีมาท้ังนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างลอย ๆ เขาโกงเงินเราเพราะเราเคยไปโกงเงินเขา ชาตินี้เราไม่ได้ทําแต่

อดีตชาติเราเคยทํากับเขาไว้ เป็นเรื่องของกรรม ท่ีใครทีมัน หากยังผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทกันอยู่ ก็จะผลัดกันตามล้างแค้นไป

ไม่จบสิ้น เป็นกงเกวียนกําเกวียน เหตุการณ์บางอย่างถ้าจะตัดสินเฉพาะชาตินี้ก็จะชี้ว่าฝ่ายนั้นผิด ฝ่ายนี้ถูก แต่ถ้าย้อนกลับไป

ถึงอดีต มันคือการแก้แค้น สมน้ําสมเนื้อกัน แต่ไม่รู้ว่าใครเริ่มทําใครก่อน และเร่ิมกันตั้งแต่ชาติไหน ถ้าบอกว่าชาตินี้มันโกงฉัน 
ฉันไม่ยอม ฉันเสียเปรียบ ก็จะไม่มีการให้อภัยกัน ถ้าเราคิดว่า เราเป็นหนี้เขา ถึงเวลาเขามาทวงก็ใช้หนี้เขาไปเสีย เรื่องก็จะจบ
กันจริง ๆ แล้วเงินทองเราเสียไปในสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ ตั้งเยอะ บางคนเสียไปในทางอบายมุข หรือใช้ในสิ่งท่ีไม่เกิด สาระก็ไม่
น้อย บางอย่างท่ีใช้บริโภคสิ่งท่ีเป็นโทษต่อร่างกาย เป็นโทษต่อคุณธรรม หากเราคิดใหม่ว่า เงินท่ีเขาโกงไปนี้ ทําทานกับเขาไป

เสีย เขาก็เคยทําดีกับเรามาก่อน ไม่อย่างนั้น เราคงไม่ให้เขายืม คิดแบบน้ีจะได้สบายใจ ไม่ผูกใจเจ็บแค้น ถ้าเราผูกใจอาฆาต
พยาบาทก็เป็นการจองเวรกัน ชาติต่อไป ก็ทํากับเขาไม่จบไม่สิ้น เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร อโหสิกันไป (ฉบับท่ี 232 
เดือนเมษายน 2561 หน้า 79) 
 

ศีลข้อ 3 การรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ  
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการ ประพฤติผิดลูก ผิดเมีย 

– สามีของผู้อ่ืน การละเมิดสิทธิต่อเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา ศีลข้อนี้ครอบคลุมถึงการไม่รับผิดชอบ และความเห็นแก่ตัวด้วย 
การศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ จํานวน 57 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 38.26  เช่น ปัญหาเห็น
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สามีของเพ่ือนออกจากม่านรูด ปัญหาแฟนทําผู้หญิงคนอ่ืนท้อง ปัญหาความสัมพันธ์ชั่วคืน (one-night stand) ปัญหาอกหัก 
ปัญหาแอบเป็นชู้กับแฟนของเพ่ือน ปัญหาสามีหมดรัก ปัญหาโดนผู้ชายหลอก ปัญหาแฟนไปแต่งงานกับคนอื่น ปัญหาแอบ

ชอบคนท่ีมีครอบครัว ปัญหาพบเจอคนเจ้าชู้ ปัญหาสามีไม่ไว้ใจ ปัญหาการนอกใจคู่ครอง  
ตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาท่ีสามีเคยนอกใจ โดยตั้งคําถามว่า “สามีเคยนอกใจดิฉันเม่ือ 5-6 ปีแล้ว แต่ทุกวันนี้

ดิฉัน ก็ยังเฝ้าระแวงเขาอยู่ ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขายังมีคนอ่ืนอีก หรือเปล่า ทําอย่างไรจึงจะลืมเร่ืองราวในอดีตได้คะ” แนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา คือ ปัญหาสามีนอกใจหรือเธอเปลี่ยนไป เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ สรรพสิ่งเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดับไป ไม่
มีสิ่งใดท่ีจะพ้นไปจากกฎนี้ได้ ความทุกข์ ของมนุษย์เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของกฎดังกล่าว ไม่ยอมรับว่าสรรพสิ่ง ล้วน
ชั่วคราว แต่ต้องการให้ทุกอย่างคงท่ีถาวร ซ่ึงไม่มีทางเป็นไปได้ สิ่งท่ีอาตมาแนะนําได้คือ ขอให้ยึดหลักเร่ืองการทําหน้าท่ีไว้อย่าง

ม่ันคง อย่าลืมว่าผลจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุ หากเราให้ความเป็นธรรมกับสามีและตัวเอง อย่างเพียงพอ อาจพบว่าเหตุท่ีทําให้

สามีนอกใจเราน้ัน ส่วนหนึ่งอาจมาจาก การท่ีเราทําหน้าท่ีภรรยาบกพร่องก็เป็นได้ ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น เราก็ควรทําใจ “ยอมรับ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนและหันมาทําหน้าท่ีภรรยาท่ีดี โดยยึดหลัก 4 ข้อท่ีฝากไว้ในเบื้องต้นไปพิจารณา (ฉบับท่ี 188 วันท่ี 26 เมษายน 
2559 หน้า 67) 

และตัวอย่างปัญหาของผู้รับคําปรึกษาที่รักคนท่ีแต่งงานแล้ว โดยตั้งคําถามว่า “ถ้ารักคนท่ีแต่งงานแล้ว จะทําใจให้
เลิกรักเขาได้อย่างไร” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ เราไม่สามารถห้ามความรักได้แต่เราสามารถห้ามความรู้สึกท่ีขัดต่อ

ศีลธรรมได้ ขอให้ตั้งสติก่อนจะทําอะไรที่ผิดไปมากกว่านี้ การรักคนท่ีแต่งงานแล้วผิดศีลข้อ 3 ผิดลูกเมียคนอ่ืนถือเป็นบาป

มหันต์ ต้องรู้จัก ห้ามใจด้วยการพยายามอยู่ให้ห่างจากคนท่ีจะทําให้เราเผลอใจทําผิดศีล เพราะศีลธรรมสําคัญกว่าสิ่งอ่ืนใดใน

การเป็นมนุษย์ อย่าไปยุ่งเก่ียวกับเขา อย่าทําลายครอบครัวของคนอ่ืน เพราะบาปกรรมจะทําให้ชีวิตของเราตกตํ่าไปด้วย (ฉบับ

ท่ี 192 วันท่ี 26 มิถุนายน 2559 หน้า 65) 
 

  ศีลข้อ 4 การรักษาสัจจะ  
  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการพูดไม่จริงหมายถึงไม่ควรพูดปด     
พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ การศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาสัจจะ จํานวน 35 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
23.49  เช่น ปัญหาการโกหก ปัญหาการใส่ร้ายป้ายสี ปัญหาเถียงบุพการี ปัญหาการเหน็บแนม ปัญหาการตําหนิ ปัญหาการ

นินทา 
ตัวอย่างปัญหาท่ีผู้รับคําปรึกษาได้ต้องโกหก ดังคําถาม “การโกหกเป็นบาป แล้วถ้าบอกความจริง แต่บอไม่หมด ถือ

ว่าผิดศีลข้อ 4 หรือไม่ เคยมีคนบอกว่าถ้าบอกความจริงไม่หมด ให้คนอ่ืนสบายใจก็ไม่ผิดศีล ถ้ากรณีผู้ชายบอกแฟนว่าไปเท่ียวมา 
ซ่ึงมันคือความจริง แต่แค่บอกไม่หมดว่าไปเท่ียวกับผู้หญิงคนอ่ืน กลัวแฟนจะไม่สบายใจ แบบน้ีเป็นบาปหรือไม่” แนวทางใน

การแก้ไขปัญหา คือ บอกแล้วทุกข์ไม่จําเป็นต้องบอก แต่จริง ๆ ถ้าจะรักกันก็ควรชื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ควรกระทําตัวไม่ชื่อสัตย์ ทํา

ให้อีกฝ่ายต้องเป็นทุกข์ (ฉบับท่ี 170 วันท่ี 26  กรกฎาคม 2558 หน้า 23) 
และตัวอย่างปัญหาท่ีผู้รับคําปรึกษาโพสต์ข้อความบนโซเชียล ส่อเสียด เหน็บแนม ดังคําถาม “ดิฉันชอบโพสต์

ข้อความบนโซเชียลโดยไม่เคยเขียนพาดพิงใคร แต่จะมีเพ่ือนคนหนึ่งชอบเข้ามาเขียนคอมเมนต์เหน็บแนมตลอด ดิฉันจะทํา
อย่างไรดีคะ” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ สมัยนี้เป็นยุคท่ีคนเราแสดงออกทางนิ้วมือ ซ่ึงบางคร้ังไม่ได้ใช้มันสมองหรือ

สติปัญญาใด ๆ บางทีก็แสดงออกไปเร่ือยเปื่อยไร้สาระ ไร้ประโยชน์ เอาความสะใจของตนเป็นท่ีตั้ง โดยไม่คํานึงว่าเรื่องเหล่านั้น

เป็นความจริง หรือจะมี ผลกระทบต่อคนอ่ืนมากน้อยเพียงใด แต่ก็มีข้อดีคือทําให้เราได้เห็นว่า ใครมีนิสัยใจคอและธาตุแท้เป็น

อย่างไร มีสติปัญญาในการควบคุมอารมณ์ได้ มากน้อยเพียงไร เม่ือความเสรีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกแล้ว ก็เป็นหน้าท่ี

ของแต่ละคนท่ีจะต้องไตร่ตรองพิจารณาแยกแยะถึงความควรและไม่ควร และให้ นึกถึงอกเขาอกเรา เม่ือเราเองไม่พอใจหากถูก

คอมเมนต์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกเหน็บแนมเสียดสีในเร่ืองท้ังท่ีเป็นความจริงและไม่เป็นความจริง เราเองก็ไม่ ควรแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะท่ีทําให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์และไม่สบายใจ มนุษย์ปุถุชนล้วนมีความพร่องอยู่เป็นปกติ ไม่มีความสมบูรณ์เต็มร้อย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เม่ือเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่ใจกับคําพูดหรือการกระทําของคนอ่ืน บางคร้ังการไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินก็ทําให้เรามี

ความสุข และให้เข้าใจตรงกันว่า ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้โลกธรรม คือธรรมประจํามนุษยโลกท้ัง 8 กล่าวคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ 
เสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์ มีสรรเสริญ มีนินทา หากเกิดมาเป็น มนุษย์แล้วก็ย่อมหนีไม่พ้น ฉะนั้นคุ้มครองใจเราให้ดี ไม่ควรทุกข์โดย

ไม่จําเป็น (ฉบับที่ 204 วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 หน้า 52) 
 

ศีลข้อ 5 การรักษาใจ  
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้น จากการเสพของเมา   

สุรา เมรัย และการกระทําสิ่งใดก็ตามท่ีทําให้ตนเองและผู้อ่ืนให้ได้รับความเจ็บปวดเสียหาย ล้วนอยู่ในขอบข่ายของศีลข้อนี้ 
การศึกษาพบปัญหาเก่ียวกับการรักษาใจ (สติ) จํานวน 11 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 7.38 เช่น ปัญหาการด่ืมเหล้า ปัญหาการขาย

เหล้า ปัญหาการสูบบุหรี่ 
ตัวอย่างปัญหาท่ีผู้รับคําปรึกษาดื่มเหล้าท่ีบ้าน ดังคําถาม “ดื่มเหล้าแก้วสองแก้วอยู่ท่ีบ้าน ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน 

บาปหรือไม่” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีล 5 เพ่ือไม่ให้เรา ประทุษร้ายท้ังต่อตัวเราและ

ผู้อ่ืน การดื่มเหล้าอยู่ท่ีบ้านเพียงแก้วสองแก้ว แม้ไม่ประทุษร้ายผู้อ่ืนแต่ก็เป็นการประทุษร้ายตัวเอง และหากยังประทุษร้าย

ตัวเอง แล้วจะไม่ประทุษร้ายผู้อ่ืนได้อย่างไร เราแผ่เมตตาให้ เองก็เพ่ือให้เรามีเมตตากับตัวเอง การแผ่เมตตา ให้ผู้อ่ืนก็เพ่ือ

ไม่ให้เราทําร้ายผู้อ่ืน ฉะนั้นการดื่มของ หมักดองแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการประทุษร้ายตัวเอง (ฉบับท่ี 158 วันท่ี 26 
มกราคม 2558 หน้า 35) 

และตัวอย่างปัญหาท่ีผู้รับคําปรึกษากําลังต้ังครรภ์ แต่สามีกําลังจะเปิดร้านขายเครื่องด่ืมมึนเมา ดังคําถาม “ขณะนี้
ดิฉันกําลังต้ังครรภ์ แต่สามีกําลังจะร่วมหุ้น เปิดร้านขายเคร่ืองด่ืมมึนเมากับเพ่ือน ดิฉันเกรงว่า ผลกรรมจากการเปิดร้านเช่นนี้
ท่ีสนับสนุนให้คนผิดศีล ข้อ 5 จะกระทบกับลูกในท้อง ดิฉันควรทําอย่างไรดีคะ” แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ถ้าหาก

เป็นไปได้ อาตมาขอแนะนําให้โยมลองพูดคุยกับสามีเพ่ือเตือนสติเสียก่อน แต่หากการพูดคุยไม่เป็นผล โยมก็ต้องพยายาม

หลีก ให้ห่างจากสิ่งท่ีเป็นอบายมุข และหม่ันทําบุญทําทาน ไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพ่ือให้ลูกในครรภ์ของโยมมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ฉบับที่ 210 วันท่ี 26 มีนาคม 2560 หน้า 45) 
 

เบญจศีลกับการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดล่ี นิตยสารซีเคร็ต พบการปัญหาตามเบญจศีล 5 ข้อ      
นําความถี่ของการปรากฏปัญหาในแต่ละข้อมาเปรียบเทียบกันแล้วสามารถแสดงความถี่ในการปรากฏ ได้ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

แผนภูมิที่ 1  เบญจศีลกับการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต 

 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1140 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1168 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงภาพรวมของการวิเคราะห์พบปัญหาชีวิตเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ศีลข้อท่ี 3 
ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ จํานวน 57 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 38.26  ศีลข้อท่ี 4 ปัญหาชีวิต

เกี่ยวกับการรักษาสัจจะ จํานวน 35 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 23.49  ศีลข้อท่ี 1 ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาชีวิต จํานวน 33 
ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 22.15 ศีลข้อท่ี 2 ปัญหาชีวิตเก่ียวกับการรักษาทรัพย์สิน จํานวน 13 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 8.72 และ
ศีลข้อท่ี 5 ปัญหาชีวิตเก่ียวกับการรักษาใจ (สติ) จํานวน 11 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 7.38 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์เบญจศีลกับการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต พบความถ่ีของ

ปัญหาชีวิตดังนี้  ศีลข้อท่ี 1 ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาชีวิต พบจํานวน 33 ปัญหา (ร้อยละ 22.15) ศีลข้อท่ี 2 ปัญหาชีวิต

เกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน พบจํานวน 13 ปัญหา (ร้อยละ 8.72) ศีลข้อท่ี 3 ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาเกียรติยศและความ

บริสุทธ์ิ พบจํานวน 57 ปัญหา (ร้อยละ 38.26) ศีลข้อท่ี 4 ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาสัจจะ พบจํานวน 35 ปัญหา (ร้อยละ 
23.49) และ ศีลข้อท่ี 5 ปัญหาชีวิตเก่ียวกับการรักษาใจ พบจํานวน 11 ปัญหา (ร้อยละ 7.38) 

ผลจากศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมปัจจุบัน (พ.ศ.2558 - 2561) ประสบปัญหาชีวิตในศีลข้อท่ี 3 มาก
ท่ีสุด คือ ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับการรักษาเกียรติยศและความบริสุทธ์ิ สาเหตุมาจากการนอกใจคู่ครอง ทําให้เกิดปัญหาการหย่า

ร้างตามมา สอดคล้องกับรายงานสถิติจํานวนทะเบียนหย่า ของสํานักงานทะเบียนกรมปกครอง โดยเทียบกับจํานวนการหย่า

ร้างในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2556 จํานวนกว่า 14,586 คู่ เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานแรกที่สุดและเป็น

เบ้าหลอมคุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัว เม่ือคนในครอบครัวเกิดปัญหามักจะส่งผลไปสมาชิกในครอบครัวและมีปัญหา

ด้านอ่ืน ๆ ตามมา เป็นแนวทางให้เห็นว่าคนในสังคมควรมีความซ่ือสัตย์ต่อคู่ครอง และให้ความสําคัญต่อสถาบันครอบครัวเพ่ือ

ป้องกันการเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ของสังคมต่อไป 
นอกจากนี้ เบญจศีลกับการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต เป็นการแสดงตัวอย่าง      

ท่ีเกี่ยวข้องกับศีลข้อต่าง ๆ สามารถสร้างความเข้าใจในหลักธรรมะเป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงคําสอนของ

พระพุทธเจ้าได้ดีย่ิงขึ้น ดังตัวอย่าง ศีลข้อท่ี 1 ไม่ได้จํากัดเฉพาะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเท่านั้น แม้แต่ภูเขา ต้นไม้ ใบหญ้า แม่น้ํา   
แร่ธาตุต่าง ๆ ก็มีชีวิตเช่นกัน รวมไปถึงการฆ่าตนเองด้วยความโกรธ ความโมโหร้ายด้วย เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหา  
การทําแท้ง ปัญหาความโกรธแค้น และปัญหาความโมโห  ศีลข้อท่ี 2 มิได้จํากัดเฉพาะการลักขโมย แต่ยังครอบคลุมไปถึงการ

ถือวิสาสะเอาส่ิงของจากผู้อ่ืนมา โดยท่ีเจ้าของไม่อนุญาตหรือไม่เต็มใจให้ ก็ถือว่าอยู่ในศีลข้อนี้ เช่น ปัญหาภรรยาขโมยเงินสามี 
ปัญหาความอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน ปัญหาการละเมิดโดยการบังคับให้เรียนในสาขาท่ีไม่ชอบ ปัญหาโดนโกงเงิน ศีลข้อท่ี 3 
ไม่ได้จํากัดเฉพาะการประพฤติผิดลูก-เมีย-สามีของผู้อ่ืน ยังครอบคลุมถึงการละเมิดสิทธ์ิการไม่รับผิดชอบ การไม่ดูแลบุพการี 
และความเห็นแก่ตัวด้วย เช่น ปัญหาเห็นสามีของเพ่ือนออกจากม่านรูด ปัญหาแฟนทําผู้หญิงคนอ่ืนท้อง ปัญหาความสัมพันธ์

ชั่วคืน (one-night stand) ปัญหาอกหัก ปัญหาแอบเป็นชู้กับแฟนของเพ่ือน ปัญหาสามีหมดรัก ปัญหาโดนผู้ชายหลอก 
ปัญหาแฟนไปแต่งงานกับคนอ่ืน ปัญหาแอบชอบคนที่มีครอบครัว ปัญหาพบเจอคนเจ้าชู้ ปัญหาสามีไม่ไว้ใจ ปัญหาการนอกใจ

คู่ครอง ศีลข้อท่ี 4 ไม่ได้จํากัดเฉพาะการพูดโกหกเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึง การพูดส่อเสียด การพูดคําหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ 
เช่น ปัญหาการโกหก ปัญหาการใส่ร้ายป้ายสี ปัญหาเถียงบุพการี ปัญหาการเหน็บแนม ปัญหาการตําหนิ ปัญหาการนินทา 
และ ศีลข้อท่ี 5 ไม่ได้จํากัดเฉพาะของมึนเมาเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือการกระทําสิ่งใดก็

ตามท่ีทําให้ตนเองและผู้อ่ืนได้รับความเจ็บปวดเสียหาล้วนอยู่ในขอบข่ายศีลข้อนี้ เช่น ปัญหาการด่ืมเหล้า ปัญหาการขายเหล้า 
ปัญหาการสูบบุหรี่   

 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1141



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1169 

7. ข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาเบญจศีลกับการให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต แสดงให้เห็นถึงกลุ่มปัญหา    
ท่ีมีในสังคมปัจจุบัน (พ.ศ.2558 - 2561) สามารถนําผลการวิจัยคร ั้งนี้ เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในสังคมและ

เป็นต้นแบบให้ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไปได้

อย่างดี 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย และ อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต ท่ีได้กรุณา

เสียสละเวลาอันมีค่า ให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางตลอดจนตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องด้วยความเมตตาและเอาใจใส่    
อย่างย่ิงทําให้บทความวิจัยสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิตศิลปะลายรดน้ําในผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อ
ทางศาสนา 2) เพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ท่ีมีต่อโกศบรรจุอัฐิด้วยศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยโดยได้ทําการ
ลงพ้ืนท่ี เป็นกรณีศึกษาโดยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวความคิด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินผลจากแบบร่างจํานวน 3 รูปแบบ ให้เหลือ 1 รูปแบบ เพ่ือนํามาสร้างต้นแบบด้วยศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพ่ือ
ออกแบบโกศบรรจุอัฐิ โดยใช้วิธีการทางสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) เเละค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษารูปแบบโกศบรรจุอัฐิท่ีผู้บริโภคชื่นชอบมากท่ีสุด คือ ทรงเจดีย์ย่อมุม ขนาดโกศบรรจุ
อัฐิท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ขนาดกลาง ส่วนวัสดุท่ีนิยมใช้เป็นเซรามิก และลวดลายที่ผู้บริโภคสนใจในโกศบรรจุอัฐิมากท่ีสุด 
คือ ลวดลายไทย ในส่วนการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง พบว่ารูปแบบท่ี 1 ใช้หลักแนวคิด
จากรูปแบบเจดีย์ย่อมุมในสมัยอยุธยาตอนกลางมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็นการนําสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบ
ในยุคสมัยปัจจุบัน ส่วนลวดลายได้ใช้แนวความคิดทางศาสนาและความเชื่อของผู้คน โดยใช้ลวดลายไทย ลวดลายพันธุ์พฤกษา 
และลายปีนักษัตรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.94, 
S.D. = 0.99) และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30, S.D. = 0.51) 
 
คําสําคัญ: ออกแบบโกศบรรจุอัฐิ  ศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง  ผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนา 
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Abstract 
 

The purpose of this research; 1) to study the pattern and production process of watering arts in 
religious products.  2) In order to design urns containing bones with gilded and watering art techniques. 
And 3) In order to evaluate consumer satisfaction towards gilded and watered urns containing bones. 
The researcher conducts research by using field study method. They use the data collected to analyze 
with the conceptual framework from experts. Experts choose only 1 model from 3 drafted assumption 
model. The remaining 1 model will be used as prototype of the art of gilding and watering to design urns 
containing bones by using the statistical method ( X ) and standard deviation (S.D.). 

 As the result of the research, the urn containing bones with pagoda recess style, medium size 
and ceramic material are the most popular choice. Moreover, the favorite pattern is original Thai painting 
pattern. For the designing part, the no.1 design is the semi-modern design which originally bases on the 
pagoda recess style during the middle of the Ayutthaya period. It is the modern design mixed with religious 
and belief concepts, using the Thai flora pattern and the zodiac year as a guide in the design. The overall 
suitable level is at high level ( X  = 3.94, S.D. = 0.99) and the level of satisfaction is at high level ( X  = 
4.30, S.D. = 0.51) 

 
Keywords: designing urns containing bones, gilded and watering art techniques, religious products 
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1. บทนํา 
 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีมีแนวความคิดสอดคล้องกับ Poster นั่นคือ ประเทศผู้นําในภูมิภาคเอเชีย 3 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน (นฤตม์ เทอดสถีรศักด์ิ, 2550) แนวคิดกล่าวว่า ท้ังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างเป็น

ประเทศท่ีให้ความสําคัญกับการใช้ “วัฒนธรรม” เป็นอาวุธในการแข่งขันกับประชาคมโลก สามารถหารายได้และดึงดูดการ

ลงทุนทางการค้าเข้าประเทศ นับได้ว่าเป็นยุทธวิธีเฉพาะที่ ไม่มีใครลอกเลียนแบบกันได้ ผู้ชนะคือประเทศท่ีมีทุนทางวัฒนธรรม

ท่ีแข็งแกร่งและสามารถนําเอาวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศษฐกิจได้มากท่ีสุด และประเทศท้ังสองยังใช้วัฒนธรรมเป็น         
แรงขับเคลื่อนสําคัญในการเช่ือมต่อจากท้องถ่ิน (Local) ไปสู่สังคมโลก (Global) อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ความเป็นคน

ละเมียดในทุก ๆ เรื่อง ใส่ใจในรายละเอียดทุกข้ันตอนท้ังวิถีชีวิตหรือเร่ืองงานทั้งงานใหญ่ระดับโลก หรือการห่อของขวัญเล็ก ๆ 
สักชิ้น โดยเฉพาะในกรณีของคนญี่ปุ่น การผลิตสินค้า สักชิ้นหนึ่งจะใส่ใจตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัตถุดิบ การผลิตท่ี
ประณีต การบรรจุหีบห่อ ช่องทางการจําหน่ายท่ีเฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่มลูกค้า และไม่ลืมท่ีจะสร้างเร่ืองราว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย ญี่ปุ่นจึงมุ่งเน้นการออกแบบท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความ

แตกต่างเป็นหลัก ส่วนเกาหลีใต้มีนโยบายผลักดันเป็นอย่างดีจากรัฐบาลที่เกาหลีใต้ใช้เรื่องการจัดการความรู้เรื่องวัฒนธรรมท่ี

ส่งผลกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แปลงทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินคา้ส่งออกผ่านสื่อภาพยนตร์

และนักแสดง การบริการและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างก็เป็นสินค้าท่ีได้รับการสนับสนุนในกลุ่มตลาดเฉพาะ สําหรับจีนมี

ความได้เปรียบในเร่ืองของต้นทุนการผลิตสินค้าท่ีต่ํา ทําให้ความสามารถในการแข่งขันสูง ความสําเร็จดังท่ีกล่าวมาแล้วเบื้องต้น

ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดของ Poster ท้ังสิ้น (อรัญ วานิชกร, 2559: 28-30) 
“หัตถศิลป์” สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการออกแบบท่ีดี เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ว่าเทคโนโลยี

จะพัฒนาไปเพียงใดก็ไม่อาจทดแทน “คุณค่า” ของสิ่งท่ีสร้างสรรค์ขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์ ย่ิงเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีมากข้ึน

เท่าไรย่ิงต้องเน้นให้เห็นคุณค่าให้กับงาน “หัตถศิลป์” (Craft) มากขึ้นเท่านั้น คุณค่าของงานหัตถศิลป์สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วย

การออกแบบท่ีดีมีเอกลักษณ์เฉพาะ คราฟต์ (Craft) มีคุณค่าในตัวเองในฐานะท่ีเป็นตัวแทนบอกเล่าเร่ืองของวัฒนธรรม เรื่อง
ของท่ีมา เรื่องของภูมิปัญญา เร่ืองของอารยธรรมในส่ิงท่ีคนในประเทศนั้น ๆ ได้มีการพัฒนาข้ึนมา เพราะฉะนั้นคราฟต์เป็น

ต้นทุนของงานในเชิงสร้างสรรค์ในหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะในประเทศของเรา คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “SACICT” กล่าวไว้ว่า “คราฟต์เป็น

ต้นทุนของงานหลาย ๆ อย่าง เราอาจจะมีวงการงานไลฟ์สไตล์ งานดีไซน์ หรืองานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ มากมาย ท่ีสร้างมูลค่าท่ีถ้า

นับมูลค่าเป็นเงินมันก็เยอะ แต่ว่าจริง ๆ แล้วต้นทุนก็คือ คราฟต์ เป็นต้นทุนท่ีเราพูดถึงคุณค่าไม่มีใครพูดถึงมูลค่าของมัน 
เพราะฉะนั้นเรานําเอาสิ่งท่ีเป็นคุณค่ามาต่อให้เป็นมูลค่า” (ปวิตร สุวรรณเกต, 2558) 

ศิลปะลายรดนํ้าเป็นงานประณีตศิลป์ของไทยจัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ แขนงช่างรักมีวิวัฒนาการสืบต่อมาต้ังแต่คร้ัง

สมัยโบราณ สันนิษฐานว่ามีการพัฒนาการมาจากช่างรัก เม่ือครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี มีการลงรักปิดทองพระพุทธรูปซ่ึงเป็น    
พระประธานใน พระอุโบสถและวิหารต่าง ๆ ของกรุงสุโขทัย อาทิพระศรีศากยมุณี (ปัจจุบันประดิษฐานท่ีวดัสุทัศน์เทพวราราม 
กรุงเทพมหานคร) พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ และการลงรักปิดทองล่องชาดบนลวดลายปูนปั้นในซุ้มเจดีย์วัด

นางพญา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตามงานลายรดนํ้าก็สามารถท่ีจะศึกษาค้นคว้าได้ตามลําดับสมัย ต่อมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนไปถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1 - 3) สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4) จวบจนรัชกาลท่ี 5            
ถึงปัจจุบัน ช่างลายรดน้ําเป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่ง ท่ีทํางานศิลปะเก่ียวกับการปิดทองลงบนลวดลายท่ีเขียนด้วยน้ํายาหรดาร             
ท่ีเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทยบนภาชนะและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามช่างรัก ช่างลงรักปิดทองหรือ              
ช่างลายรดน้ําอาจเป็นคนเดียวกันท่ีมีความรู้ความสามารถมีทักษะความชํานาญในการสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกวิธีการ ดังน้ันการ
เสื่อมถอยของมรดกศิลปวัฒนธรรมในแขนงนี้ หากขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสในการทํางานซ่อมแซมหรือสร้างสรรค์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ผลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และถูกวิธี จะทําให้ความรู้โบราณอันเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงน้ีค่อย ๆ สูญหายไป และคงจะเหลือ

เพียงตํานานท่ีเล่าขานกันจนไม่สามารถสืบค้นหากลับคืนฟ้ืนฟูได้ดั้งเดิม (สนั่น รัตนะ, 2545: 8-19) 
โกศเป็นสิ่งท่ีมีไว้เพ่ือบรรจุกระดูกคนตายที่เผาแล้ว มีรูปลักษณ์และขนาดแตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนลักษณะจะเป็น

ทรงยอดและมีฝาครอบ หาซ้ือได้ตามร้านขายเคร่ืองสังฆภัณฑ์ท่ัวไป “โกศ” มักจะเรียกลักษณะนามว่า ใบ และลูก การเก็บ
บรรจุอัฐิบรรพบุรุษจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับลูกหลานท่ีมีความรัก ความผูกพัน เม่ือครั้งท่ีท่านยังอยู่ การสร้างสิ่งท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่าน เปรียบเสมือนว่ายังอยู่กับเรา คอยเฝ้าดู คอยปกปักรักษาคุ้มครอง ทําให้รู้สึกดีท้ังกาย

และใจ จึงมีการเก็บหรือจัดการอัฐิหลังจากฌาปนกิจแล้วไว้หลายลักษณะ หลายสถานท่ี บางส่วนนําไปลอยอังคารตามแม่น้ํา 
ลําคลอง บางส่วนไว้ตามวัดวาอาราม ศาสนสถานต่าง ๆ และนํากลับไปเก็บไว้ท่ีบ้านส่วนหนึ่ง     

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจเบื้องต้นโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึง

ประเด็นความต้องการในการพัฒนาสินค้า ผู้ผลิตจึงมีความสนใจเพ่ือพัฒนาสินค้าท่ีมีอยู่เดิม คือท่ีบรรจุพระธาตุ ปิ่นปักผม และ
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาต่อยอด ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาและออกแบบโกศบรรจุอัฐิบรรพบุรุษ โดยการแปลงทุน

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพ่ือประยุกต์ลวดลายร่วมกับเทคนิคการลงรักปิดทอง สร้าง
รูปแบบให้เกิด อัตลักษณ์ใหม่ โดยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นในการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีความหลากหลายทางเลือกมากข้ึน ท้ังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรวมไปถึงสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่เศรษฐกิจ ให้สอดคล้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และย่ังยืนสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิตศิลปะลายรดน้ําในผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนา 
2.2 เพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศบรรจุอัฐิด้วยศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการ

วิจัยดังนี้  
 

3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 
ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 

3.1.1 ด้านข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีทําการศึกษาและเก็บข้อมูลในสถานท่ีจริง ได้แก่ รูปแบบศิลปะลายรด

น้ํา วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และสถานท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นความเรียงสําหรับการพัฒนาต่อไป 
3.1.2 ด้านข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการศึกษา ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตาม

สถานท่ีต่าง ๆ คือ ห้องสมุด สํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง และWebsite online. ประเภทหัวข้อศึกษาเพื่อนําไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย 
ไว้ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาของไทย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะลายรดน้ํา 3. ประวัติความเป็นมาและประเภทโกศอัฐิ 4. หลักการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5. หลักการคิดประยุกต์และการสังเคราะห์ 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 7. วัสดุและ
กระบวนการผลิต 8. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลตามศาสนสถานภายในวัด ร้านสังฆภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลและผู้ประเมิน ท่ีให้การสนับสนุน

งานวิจัยครั้งนี้ 
 

3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลและผู้ประเมิน 
ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ ดังน้ี 

3.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิตศิลปะลายรดน้ําลงรักปิด

ทองในผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนา โดยผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 
2550: 125) 

ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้ให้ข้อมูลด้านรูปแบบและกระบวนการผลิต จํานวน 8 คน ดังนี้ 1. ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตท่ี

บรรจุอัฐิ จํานวน 1 คน 2. ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง จํานวน 1 คน 3. ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานฌาปนกิจ 
จํานวน 3 คน 4. ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการตลาด จํานวน 3 คน 

กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจโกศบรรจุอัฐิ จํานวน 40 โดยกระจายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 สถานท่ี ดังนี้ 1. วัดนาบุญ 
จํานวน 10 คน 2. วัดเขียนเขต จํานวน 10 คน 3. วัดลานบุญ จํานวน 10 คน และ4. วัดดอนเมืองจํานวน 10 คน  

 

3.3.2 กลุ่มผู้ประเมินด้านการออกแบบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะ

ลายรดน้ําลงรักปิดทอง  
กลุ่มผู้ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน   
กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง จํานวน 3 ท่าน  
 

3.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศ

บรรจุอัฐิ  
ประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจโกศบรรจุอัฐิ จํานวน 500 คน (สถิติจากการบําเพ็ญกุศลศพและผู้เข้าร่วมงาน) 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจโกศบรรจุอัฐิ จํานวน 83 คน ผู้วิจัยใช้การเลือกตารางสําเร็จรูปของ Yamane 

ตามความคลาดเคล่ือน 10% (Yamane. 1967 อ้างอิงใน นิรัช สุดสังข์, 2548: 49) กระจายกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 สถานท่ี ได้แก่ 
1. วัดนาบุญ จํานวน 20 คน 2. วัดเขียนเขต จํานวน 20 คน 3. วัดลานบุญ จํานวน 20 คน 4. วัดดอนเมือง จํานวน 23 คน 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ในศึกษาศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพ่ือการออกแบบโกศบรรจุอัฐิ ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปรต้น คือ รูปแบบโกศบรรจุอัฐิจากการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง  
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศบรรจุอัฐิจากการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคนิค

ศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง 
 

3.4 เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบ และกระบวนการผลิตศิลปะลายรดนํ้าในผลิตภัณฑ์ทาง

ความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงใช้กับผู้เชี่ยวชาญการผลิตท่ีบรรจุอัฐิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลายรดนํ้าลงรักปิดทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน

ฌาปนกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้บริโภคท่ีสนใจโกศบรรจุอัฐิ โดยการใช้แบบบันทึก การบันทึกภาพ และเสียง 
 3.4.2 แบบสังเกต ซ่ึงใช้กับผู้บรโิภคท่ีสนใจโกศบรรจุอัฐิ โดยใช้การบันทึกภาพ และเสียง 
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 3.4.3 แบบประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองซ่ึงใช้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง จํานวน 3 คน 
 3.4.4 แบบประเมินความพึงพอใจซ่ึงใช้กับกลุ่มผู้บริโภค จํานวน 83 คน 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 ข้อมูลท่ีได้มาจากหนังสือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือโกศบรรจุอัฐิ และเทคนิคศิลปะลายรดน้ํา 

ลงรักปิดทอง และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบโกศบรรจุอัฐิ ข้อมูลจากแบบประเมินโดยได้มา

จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลท่ีได้จากหนังสือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบโกศบรรจุอัฐิ ข้อมูลจากแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง จํานวน 3 คน              
3.5.3 ข้อมูลด้านความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการกรอกข้อมูลจากแบบประเมินกับผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศ

บรรจุอัฐิจากการอกแบและพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง 
        

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเบื้องต้น

เกี่ยวกับรูปแบบโกศบรรจุอัฐิจากการพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรดนํ้าลงรักปิดทองท่ีมีอยู่ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็น

แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)  แบบคําตอบสั้น และแบบคําตอบยาว ใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  การสรุปข้อมูล หาแนวทาง และข้อมูลเบื้องต้น แบ่งประเด็นเป็นหมวดหมู่ และทําการวิเคราะห์

ข้อมูล  
3.6.2  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์รูปแบบโกศบรรจุอัฐิจากการพัฒนาด้วย

เทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง หาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการออกแบบโกศบรรจุอัฐิจากการพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะ

ลายรดน้ําลงรักปิดทอง ซ่ึงวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวผู้ตอบ เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และด้านการออกแบบโกศบรรจุอัฐิจาก

การพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรดนํ้าลงรักปิดทอง นําเสนอข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ โดยการนําข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์

หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบโกศบรรจุอัฐิจากการพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรด

น้ําลงรักปิดทอง เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และด้านความพึงพอใจของรูปแบบ ราคา และการจัดจําหน่ายโกศบรรจุอัฐิ

จากการพัฒนาด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง ได้ใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ความพึงพอใจนําเสนอข้อมูลด้วย

การหาค่าร้อยละ โดยการนําข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการผลิตศิลปะลายรดน้ําในผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนา 
พบว่ารูปแบบโกศบรรจุอัฐิท่ีผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด คือ ทรงเจดีย์ย่อมุม ขนาดโกศบรรจุอัฐิท่ีบริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ขนาดกลาง วัสดุท่ีนิยมใช้เป็นเซรามิก และลวดลายที่ผู้บริโภคสนใจในโกศบรรจุอัฐมิากที่สุด คือลวดลายไทย รูปแบบท่ีบรรจุอัฐิ

มีความหลากหลายท้ังรูปทรงรวมไปถึงวัสดุท่ีแตกต่างกัน จึงเห็นได้ว่าความต้องการของผู้ผลิตเพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภคมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มวัสดุดั้งเดิมท่ีเป็นแบบโกศทองเหลือง โกศเซรามิก (เบญจรงค์ ลายน้ําทอง) โกศมุก เรซ่ิน 
พลาสติก และอะคริลิก ลักษณะรูปทรงของโกศส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธา และ
เลื่อมใสในศาสนา รูปแบบทรงเจดีย์ ทรงผอบ ทรงบาตรพระ และทรงดอกบัว ส่วนขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงานมีท้ังการ
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หลอม การเผา การกลึง การหล่อ รวมไปถึงการประดับประดาตกแต่งชิ้นงานตามฝีมือช่างผู้ผลิต เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
ผลิตภัณฑ์บางส่วนเรียบง่ายไม่มีลวดลาย และบางส่วนมีลวดลายท่ีเป็นเฉพาะหรือเป็นความต้องการของผู้ออกแบบท่ีจะ

ประดิษฐ์ขึ้นมาจากลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายไทย ลายธรรมชาติ ลายประยุกต์ ลายประดิษฐ์ และตามความเหมาะสมของงาน 
4.2 ผลการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง พบว่า รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99  ซ่ึงใช้แรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมมา

สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสวยงามอย่างน่าประทับใจ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้อีกด้วย จากการรวบรวม

ข้อมูลในการศึกษาท้ังด้านรูปแบบ ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิต รูปทรงของโกศบรรจุอัฐิ ใช้หลักแนวคิดจากรูปแบบเจดีย์           
ย่อมุมในสมัยอยุธยาตอนกลางมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็นการนําสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบในยุคสมัย

ปัจจุบัน ส่วนลวดลายเลือกใช้แนวความคิดทางศาสนาและความเชื่อของผู้คน โดยใช้ลวดลายไทย ลวดลายพันธ์ุพฤกษา และ          
ปีนักษัตรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ สุดท้ายคือข้ันตอนกรรมวิธีการผลิต พบว่าอะคริลิกเป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน 
ขึ้นรูปได้ง่าย ลดข้ันตอนการผลิตทําให้งานรวดเร็วย่ิงข้ึนและเหมาะสมสําหรับรูปทรงเรขาคณิต วัสดุอะคริลิกสีดําท่ีจะใช้แทน

ยางรักและใช้เครื่องเลเซอร์ในการตัดชิ้นงาน จากนั้นทําการลงรักปิดทอง ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อรูปแบบโกศบรรจุอัฐิ จํานวน 6 คน 
ลําดับ เกณฑ์การพิจารณา รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 
 

X  S.D. X  S.D. X
 

S.D. 
1 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 4.25 1.16 3.88 1.25 4.22 1.17 
2. ความเหมาะสมของลวดลาย 3.72 0.81 2.94 0.66 3 0.71 
3. ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเชื่อ 4.18 0.83 3.29 0.51 2.88 0.56 
4. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.83 0.76 2.88 0.68 2.05 1.01 
5. รูปแบบและวัสดุมีความสัมพันธ์กัน 3.72 0.91 3.05 0.82 2.44 1.09 
6 มีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม 4.25 0.79 3.85 1.01 3.81 1.20 

7. ความเหมาะของกรรมวิธีการผลิต 3.83 1.25 3.27 1.38 3 1.39 
8. ความเหมาะของรูปทรงกับประโยชน์ใช้สอย 3.77 1.44 3.38 1.61 3 1.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 0.99 3.31 0.99 3.05 1.11 
จัดลําดับตามคะแนนเฉลี่ย (Rank) 1 2 3 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อรูปแบบโกศบรรจุอัฐิท้ัง 3 รูปแบบ พบว่า

รูปแบบท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นลําดับท่ี 1 นั่นคือระดับความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 เม่ือจัดลําดับตามคะแนน (Rank) รายข้อ พบว่ามีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์

เดิมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือความสวยงามของผลิตภัณฑ์ และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเชื่อ ตามลําดับ 

     
            

ภาพท่ี 1 ต้นแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทอง 
ที่มา: บวรนันท์ จิตพงศ ์

 

4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศบรรจุอัฐิ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โกศบรรจุอัฐิ จํานวน 83 คน 
ลําดับ เกณฑ์การพิจารณา ต้นแบบ 
  

 
 

X  S.D. 
1. รูปแบบผลิตภัณฑ์  4.44 0.50 
2. ราคา  4.38 0.48 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 4.20 0.55 
4. การส่งเสริมการตลาด  4.19 0.52 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.51 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าความระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โกศบรรจุอัฐิ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เม่ือจัดลําดับตามคะแนน(Rank) รายข้อ พบว่า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของโกศบรรจุอัฐิมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือราคาของโกศบรรจุอัฐิ และช่องทางการจัดจําหน่ายของโกศ

บรรจุอัฐิตามลําดับ 
 

5. อภิปรายและสรุปผล 
 

การศึกษาศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพ่ือออกแบบโกศบรรจุอัฐิโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ผู้วิจัยอภิปรายและสรุปผล

ตามหัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
5.1 อภิปรายและสรุปผลศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิตศิลปะลายรดน้ําในผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนา 

ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบโกศบรรจุอัฐิท่ีผู้บริโภคชื่นชอบมากท่ีสุดคือ ทรงเจดีย์ย่อมุม ขนาดโกศบรรจุอัฐิท่ีบริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด

คือ ขนาดกลาง วัสดุท่ีนิยมใช้เป็นเซรามิก และลวดลายที่ผู้บริโภคสนใจในโกศบรรจุอัฐิมากที่สุด คือลวดลายไทย รูปแบบท่ี

บรรจุอัฐิมีความหลากหลายท้ังรูปทรงรวมไปถึงวัสดุท่ีแตกต่างกันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2539: 90)         
ท่ีกล่าวว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกสรรวัสดุท่ีจะนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ และกรรมวิธีการผลิต ควรให้สอดคล้องกับความ

เชื่อทางศาสนา  
5.2 อภิปรายและสรุปผลการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองได้แรงบันดาลใจจาก

สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสวยงามอย่างน่าประทับใจ และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้อีกด้วย รูปทรงของโกศ

บรรจุอัฐิ ใช้หลักแนวคิดจากรูปแบบเจดีย์ย่อมุมในสมัยอยุธยาตอนกลางมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็นการนําสถาปัตยกรรมมา

ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบในยุคสมัยปัจจุบัน ส่วนลวดลายได้ใช้แนวความคิดทางศาสนาและความเชื่อของผู้คน โดยใช้
ลวดลายไทย ลวดลายพันธ์ุพฤกษาและปีนักษัตรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต พบว่าอะคริลิกเป็น

วัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นรูปได้ง่าย ลดข้ันตอนการผลิตทําให้งานรวดเร็วย่ิงข้ึนและเหมาะสมสําหรับรูปทรงเรขาคณิต               
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบของ (อรัญ วานิชกร, 2559: 52-53) ท่ีกล่าวว่า หน้าท่ีใช้สอย ราคาท่ีเหมาะสม และวัสดุ
และการผลิตและยังสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบของ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539: 19) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบท่ีสร้างสรรค์ผสมกับ

มีความงดงามที่น่าสนใจรวมท้ังสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย  
5.3 อภิปรายและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อโกศบรรจุอัฐิด้วยศิลปะลายรดน้ําลงรักปิด

ทองรูปแบบผลิตภัณฑ์ของโกศบรรจุอัฐิมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือราคาของโกศบรรจุอัฐิ และช่องทางการจัดจําหน่ายของ

โกศบรรจุอัฐิตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2550: 299) ท่ีกล่าวว่าผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าถูกมองว่า

เป็นสิ่งท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการจัดจําหน่ายควรพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าว่า

คือใครเพ่ือทําการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, 2559)         
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ท้ังในลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ชาวบ้านท่ีเรียบง่ายแต่มีคุณประโยชน์ หรือศิลปหัตถกรรมชั้นสูงท่ีประณีตงดงามมีคุณค่าทางจิตใจ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สามารถนําต้นแบบของการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองไปประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อทางศาสนาชนิดอ่ืน ๆ ได้ 
6.2 สามารถทําให้การเก็บบรรจุอัฐิท่ีได้จากการออกแบบ เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และเหมาะสม

ในการพัฒนาคร้ังต่อไป  
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6.3 ผลของการออกแบบโกศบรรจุอัฐิด้วยเทคนิคศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองสามารถทําให้พุทธศาสนิกชนเกิด

ความสนใจให้ความสําคัญต่อการเก็บอัฐิของบรรพบุรุษ และเป็นการสืบสานประเพณีสําหรับชนรุ่นหลังต่อไป  
6.4 ศิลปวัฒนธรรมหลายประเภทสามารถนํามาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณค่า และคงความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
6.5 ผลการวิจัยสามารถนําองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปต่อยอดสําหรับผู้ท่ีสนใจหรือการทําวิจัยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการเร่ืองนี้มุ่งศึกษาโบราณสถานในพื้นท่ีเมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า

เมืองโบราณคูบัวเคยเป็นเมืองเก่าในสมัยอารยธรรมทวารวดี อีกท้ังเมืองโบราณคูบัวยังปรากฏร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก
ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์เมืองโบราณคูบัวเป็น
พ้ืนท่ีราบลุ่มของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาทางตอนล่าง จึงทําให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะ
การเป็นชุมทางการค้าซ่ึงพบร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก อีกท้ังโบราณสถานเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาซ่ึงยืนยันได้จากการก่อสร้างโบราณสถานหลายแห่งในเมืองโบราณคูบัว 
 
คําสําคัญ: โบราณสถาน  เมืองคูบัว  ทวารวดี 

Abstract 
 

 
This article aims to study the history of archaeological site in the ancient Kubua town in Ratchaburi 

province. The result showed that this town once was the part of Dvarati civilization and that it had some 
of archaeological site relating to Dvarati culture. The archaeological sites in Kubua had a relation to 
Dvarati culture in 6-10 centuries according to the geography, this Kubua archaeological sites was the 
basin of lower Chao-Phraya river, so it caused this town a quay in the ear of Dvarati. Especially, Kubua 
was truly the trade hub because of its archaeological excavation. These archaeological sites in Kubua 
was also related to Buddhist belief because it could prove from archaeological sites in this town.  

 
Keywords: archaeological site town, Kubua town, Dvarati 
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1. บทนํา 
 

เมืองโบราณคูบัวมีโบราณสถานในพ้ืนท่ีให้ศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก เมืองคูบัวจึงนับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีสําคัญแห่ง

หนึ่งในจังหวัดราชบุรี และถือเป็นชุมชนท่ีมีความสําคัญแห่งหนึ่งมาต้ังแต่ในสมัยอารยธรรมทวารวดีท่ีอยู่ทางใต้สุดของลุ่มแม่น้ํา

เจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันเมืองโบราณคูบัวมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 
2,000 เมตร  มีความคล้ายคลึงกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในลุ่มแม่น้ําตอนล่างท้ังเมืองโบราณอู่ทอง และเมืองโบราณนครชัย

ศรี ท้ังนี้ขนาดของพ้ืนท่ีและการวางผังเมืองนั้นยังปรากฏร่องรอยของเศษเปลือกหอยแครงปะปนอยู่กับหอยทะเลชนิดอ่ืน ๆ ใน
ชั้นดิน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพ้ืนท่ีในบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทะเลท่วมถึงอยู่หลายแห่ง และหากย้อนกลับไป

ในอดีตกาล เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีกหลายเมืองยังพบเขตร่องรอยของอารยธรรมในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และชลบุรีตามลําดับ ซ่ึงรวมถึงเมืองโบราณคูบัวด้วยท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง

ทะเลเท่าใด  เมืองโบราณคูบัวได้เจริญขึ้นในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าสําคัญของอาณาจักรทวารวดีดังเห็นได้จากร่องรอยของ

โบราณสถานหลายแห่งท่ียังคงปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ร่องรอยของโบราณสถานหลายเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะถึงความเจริญ

ตลอดจนรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมจากอินเดีย 
 
2. คูบัว: ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาสภาพของเมืองโบราณคูบัวในอดีตพบว่าเมืองโบราณคูบัวมีลําน้ําล้อมรอบคูเมืองท้ังสิ้น 4 
ด้านเช่นเดียวกับเมืองโบราณทวารวดีแหล่งอ่ืน ๆ  แต่ในปัจจุบันพบว่ามีลําห้วยขนาดเล็ก ๆ ไหลผ่านเพียง 2 สายเท่านั้น  นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าการเดินทางมายังเมืองคูบัวในอดีต สามารถเดินทางได้ท้ังทางบกและทางเรือ  การเดินทางด้วยเส้นบก

สันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นมีการเดินทางเข้ามาติดต่อถึงกันได้ระหว่างชุมชนในละแวก อาทิ ชุมชนในบริเวณถํ้าฤๅษีเขางู 
ชุมชนพงตึก ชุมชนกําแพงแสน และชุมชนเมืองอู่ทอง รวมท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับสองรองลงมาจากเมือง

ราชบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมทวารวดี  ดังนั้น ระหว่างการติดต่อของชุมชนเหล่านี้ด้วยการใช้เส้นทางบกจึงมี

ความสะดวกสบาย  ส่วนการเดินทางด้วยทางเรือนั้นมีการสันนิษฐานว่าเดินทางโดยเรือเล็กหรือเรือขนาดกลาง จากนั้นจึงมา

ขึ้นบกท่ีลําห้วยชินสีห์ซ่ึงในปัจจุบันห้วยแห่งนี้ได้ตื้นเขินไปมาก  ระยะทางจากทะเลเข้ามาท่ีปากแม่น้ําอ้อม (แม่น้ําแม่กลองสาย
เก่า) ซ่ึงสามารถเดินทางต่อมายังบริเวณท่าเรือได้  ปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเนินโบราณสถานหมายเลข 
11 นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบว่าเป็นแอ่งน้ําใหญ่ท่ีชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าอู่เรือซ่ึงกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร  นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นท่าเทียบเรือท่ีมีความสําคัญในสมัยโบราณของเมืองคูบัวเป็นอย่างย่ิง (สมัย สุทธิธรรม, 2541, น. 
66) 

ลักษณะเมืองโบราณคูบัวในปัจจุบันนั้นเป็นเนินดินธรรมชาติ สูงราว 9 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสูงกว่าพ้ืนท่ี

โดยรอบประมาณ 1-2 เมตร ผังเมืองนั้นมีคูน้ํา 1 ชั้น ประกอบกับมีคันดิน 2 ชั้นล้อมรอบ  โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาด

สูงข้ึนไปจนต่อเนื่องกับเนินเขาทางด้านทิศตะวันตก  ส่วนริมของท่ีราบลาดลงสู่ทะเล  ในทางทิศเหนือติดต่อกับลําห้วยคูบัวท่ี

ถูกดัดแปลงให้เป็นคูเมืองโบราณ  ในด้านทิศใต้เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝั่งท่ีห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณ 28 กิโลเมตร  ในทางทิศตะวันออกมีแม่น้ําอ้อม ซ่ึงเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองโบราณคูบัวในอดีต  ซ่ึงแม่น้ําอ้อมนั้น
เคยเป็นแม่น้ําแม่กลองสายเก่า แต่ต่อมาได้เปลี่ยนทิศทางเป็นแม่น้ําแม่กลองในปัจจุบันท่ีห่างจากแม่น้ําอ้อมราว 3 กิโลเมตร  
และอยู่ห่างจากแม่น้ําแม่กลองประมาณ 9 กิโลเมตร  (ชูศรี สาธร, 2538, น. 103) ขณะท่ีในด้านตะวันตกติดต่อกับทางรถไฟ

สายใต้จนมีลักษณะขนานกันไป นอกจากน้ียังมีเมืองโบราณเป็นลําห้วยชินสีห์ท่ีแยกออกจากลําห้วยคูบัว โดยไหลผ่านตัวเมือง

ออกทางคูเมืองด้านทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่แม่น้ําอ้อมในตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง  ปัจจุบันลําห้วยชินสีห์มี

ลักษณะต้ืนเขินมาก โดยค่อย ๆ ลาดสูงข้ึนไปจรดแนวเขาต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นต้นกําเนิดของ
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ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์  ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏร่องรอยของแม่น้ําใหญ่ท่ีเรียกว่าอู่เรือ ซ่ึงเป็นแนวไปสู่

แม่น้ําอ้อมทางทิศตะวันออกต่อมาจนถึงบริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณ  นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นท่าจอดเรือ 
(habour) อีกท้ังยังพบร่องรอยของเนินดินท่ีมีคูน้ําคันดินขนาดต่าง ๆ ล้อมรอบอยู่หลายเนิน จึงเชื่อว่าในบริเวณดังกล่าวเป็น

ชุมชนหรือเมืองโบราณคูบัวร่วมสมัย  ชุมชนเก่าโบราณนี้ตั้งอยู่กันเรียงรายทั้งสองฟากของแม่น้ําอ้อมทางฝั่งตะวันออก อาทิ ใน
บริเวณชุมชนบ้านเวียงทุน ซ่ึงปัจจุบันเป็นเกาะอยู่กลางลําน้ําอ้อมท่ีบ้านโคกพริก ตําบลคุ้งกระถิน  หรือในบริเวณบ้านบางสี

เพชร ในเขตอําเภอเมือง ราชบุรี  
กล่าวได้ว่าลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของเมืองโบราณคูบัวท่ีอยู่ใกล้แนวเขาติดต่อกับขอบท่ีราบ  นับว่ามีความ

เหมาะสมในการเป็นแหล่งเก็บผลิตผลจากของป่า เนื่องด้วยมีแนวเขาด้านทิศตะวันตกเป็นแนวกั้นพายุ และเป็นกําแพงเมือง

ตามธรรมชาติ  นอกจากนี้ในฤดูฝนนั้นลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ยังเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ําในลําห้วยชินสีห์และลําห้วย    คูบัว

เพ่ือสามารถกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ท้ังนี้เม่ือเวลาผ่านไปลําธารจากภูเขาจะช่วยพัดพาตะกอน

แร่ธาตุมาทับถมบริเวณท่ีราบ ทําให้ดินในบริเวณท่ีราบอันเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรรรมมีความอุดมสมบูรณ์  และเม่ือ
เกิดน้ําท่วมไหลบ่าจากป่าเชิงเขาก็สามารถไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

เมืองโบราณมากนัก  ประกอบกับท่ีตั้งของศูนย์กลางของเมืองโบราณคูบัวต้ังอยู่บนท่ีลุ่มของน้ําแม่กลอง ย่อมส่งผลให้มีเส้นทาง

คมนาคมท่ีใช้ติดต่อกับชุนชนภายนอกได้หลายเส้นทาง  สิ่งเหล่านี้จึงทําให้เมืองโบราณคูบัวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก   
ท้ังนี้ความเจริญของอารยธรรมทวารวดีในเมืองคูบัวเกิดข้ึนพร้อมกับการเจริญทางด้านคมนาคมท้ังทางบกและทาง

ทะเลซ่ึงขยายตัวพร้อมกันทุกทิศ โดยสามารถจําแนกการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณแถบนี้ท่ีสําคัญหลาย

แห่งด้วยกัน คือ  ในด้านทิศเหนือท่ีมีร่องน้ําขนานกับแม่น้ําแม่กลองจากบริเวณวัดม่วงในตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง  มีการ
พบแหล่งโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง และเม่ือสํารวจข้ึนไปจนถึงเมืองโบราณ    พงตึก 
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังพบแหล่งโบราณคดีในสมัยทวารวดีอีกเช่นกัน  ในด้านทิศใต้ปรากฏแนวสันทรายเรียกว่า 
“ถนนท้าวอู่ทอง” ซ่ึงใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมไปสู่เมืองเพชรบุรีสมัยโบราณ ประเทศเมียนม่าร์ รวมท้ังคาบสมุทรภาคใต้  
ในด้านทิศตะวันออกมีร่องรอยของแนวสันทรายที่ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางไปสู่เมืองโบราณนครชัยศรีหรือ ในจังหวัดราชบุรี 
แล้วใช้แม่น้ําท่าจีนต่อไปยังเมืองโบราณอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือชุมชนต่าง ๆ ท้ังในและนอกดินแดนสุวรรณ

ภูมิ  และในด้านทิศตะวันตกมีการใช้ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์เพ่ือเดินทางออกไปยังลําน้ําอ้อม ลําน้ําแม่กลองและอ่าวไทย 
หรือสามารถข้ึนไปตามแม่น้ําแม่กลองผ่านพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ข้ามช่องเขาของเทือกเขาตะนาวศรีไปยังประเทศเมียนม่าร์

และมหาสมุทรอินเดีย  ท้ังนี้จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปตามสองฝั่งแม่น้ําแม่

กลอง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองราชบุรี เขตอําเภอวัดเพลง และเขตอําเภอบ้านโป่ง ทําให้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า

พ้ืนท่ีเหล่านี้เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญในอารยธรรมทวารดีมาก่อนท้ังสิ้น   
 
3. การสํารวจแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร 
 

การค้นพบแหล่งโบราณคดีท่ีเมืองโบราณคูบัวนั้นเริ่มข้ึนเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 โดยพระเทพพุทธวิริยา

กรแห่งวัดสัตนารถปริวัตร ร่วมกับพระธรรมจินดากรมุนีแห่งวัดราชบพิธ  พระภิกษุสะอาดแห่งวัดลาดเมธังและสามเณรไสว

แห่งวัดศรีสุริยวงศ์  พระภิกษุกลุ่มน้ีได้ทําการสํารวจและได้พบซากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ภายในตําบลคูบัว  ต่อมาในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2500 พระภิกษุลมูล คุณาภิรโตแห่งวัดสัตตนารถปริวัตร พร้อมกับชาวบ้านจังหวัดราชบุรีได้ปรึกษาแล้ว

ร่วมกันทําหนังสือแจ้งไปยังกรมศิลปากรว่ามีคนหลายกลุ่มบุกรุกเข้าไปยังพ้ืนท่ีในบริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งเพ่ือขุดหาสมบัติใน

ตําบลคูบัว และได้ทรัพย์สมบัติเป็นโบราณวัตถุอยู่หลายชิ้น  กลุ่มพระภิกษุจึงขอให้ทางกรมศิลปากรได้เข้าไปสํารวจแหล่ง

โบราณคดีดังกล่าว เม่ือทางกรมศิลปากรทราบเรื่องจึงได้ส่งคณะเจ้าหน้าท่ีออกสํารวจ และได้พบเนินดินขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง 
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รอบเนินดินยังพบก้อนอิฐวางกระจายอยู่ตามเนินดิน  จึงทําให้นักโบราณคดีคาดว่าเนินดินเหล่านี้เป็นโบราณสถานรวมท้ังยังมี

การค้นพบเศียรพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะศิลปะเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2503 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปสํารวจอีกครั้งหนึ่ง และปรากฏว่าได้พบเนินดินอีก

หลายแห่ง แต่เนินดินเหล่านั้นอยู่ในท่ีดินของเอกชน กรมศิลปากรจึงจําเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของท่ีดินก่อน ทําให้เจ้าหน้าท่ี

กรมศิลปากรยังไม่สามารถดําเนินการสํารวจหรือขุดค้นได้อย่างจริงจัง  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2504-2506  นาย

สมศักด์ิ รัตนกุลได้ดําเนินการออกสํารวจพ้ืนท่ีและขุดค้นเนินดินหลายแห่งท้ังพ้ืนท่ีภายในและภายนอกคูเมืองของเมืองโบราณ

คูบัว จึงได้พบเนินดินซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานมากถึง 44 แห่ง แต่คณะทํางานได้มีการกําหนดหมายเลขโบราณสถาน

ไว้เพียง 44 แห่ง และได้ขุดแต่งโบราณสถานเหล่านั้นจํานวน 23 แห่งด้วยกัน (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 155) คณะสํารวจได้

พบว่าแหล่งโบราณสถานส่วนมากเป็นฐานเจดีย์หรือวิหารท่ีมีลักษณะการก่อสร้างเป็นโบราณสถานซ่ึงสร้างด้วยอิฐเนื้อผสม

แกลบ จากซากโบราณสถานดังกล่าวนี้ทําให้ได้รับการสันนิษฐานว่ามีเจดีย์แบบต่าง ๆ ถึง 8 แบบในเมืองโบราณคูบัวสมัยอารย

ธรรมทวารวดี   
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นคณะสํารวจยังพบประติมากรรมท่ีทําด้วยดินเผาและปูนปั้นท่ีใช้ตกแต่งโบราณสถานอยู่

หลายประเภท อาทิ รูปเทวดา สัตว์ ยักษ์ พระโพธิสัตว์ และพระพุทธรูป ซ่ึงหลักฐานเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญ

ของเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในสมัยอารยธรรมทวารวดีซ่ึงเจริญรุ่งเรืองข้ึนราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 11-16 จึงได้มีการเรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ตามชื่อท่ีตั้งในปัจจุบันว่าเมืองคูบัว อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ามาดําเนินงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเมืองโบราณคูบัว อําเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี โดยอาจารย์สินชัย กระบวนแสงเป็นผู้ควบคุมการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดังกล่าวใน พ.ศ.2524 ทาง

ภาควิชาโบราณคดีได้ขุดค้นจํานวน 9 หลุมซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงแต่ละหลุมมีขนาดหลุมละ 3x3 เมตร  
จากการขุดค้นพบดังกล่าวทําให้คณะสํารวจต้ังข้อสมมติฐานว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวท่ีขุดค้นนี้น่าจะเป็นพ้ืนท่ีอาศัยของชุมชนใน

อดีต  ต่อมาใน พ.ศ. 2525 คณะสํารวจจากคณะโบราณคดีได้ขุดค้นเพ่ิมเติมจํานวน 9 หลุม โดยมีการขุดหลุมขนาดหลุมละ 
3x3 เมตร  และในพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากวิหารโบราณสถานของวัดโขลงสุวรรณคีรีประมาณ 140 เมตร 
คณะสํารวจยังได้พบโบราณวัตถุประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเศษภาชนะดินเผาอีกเป็นจํานวนมาก จึงมีการสันนิษฐานว่าเป็น

พ้ืนท่ีอยู่อาศัยเช่นเดียวกับการขุดค้นเม่ือ พ.ศ.2524  (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 157) 
ต่อมาใน พ.ศ.2536-2537 นายนิติ แสงวัณณ์ นักโบราณคดีประจําหน่วยศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี เป็นหัวหน้า

คณะทํางานได้นําทีมเดินทางเข้าสํารวจเก็บข้อมูลในเขตเมืองโบราณคูบัว โดยเน้นท่ีการจัดทําแผนท่ีและแผนผังของเมือง

โบราณดังกล่าว  จากการสํารวจคร้ังนี้ทางคณะยังได้พบโบราณสถานเพิ่มอีก 5 แห่ง อีกท้ังยังมีการขุดแต่งโบราณสถานท่ีวัดคู

บัวหรือโบราณสถานหมายเลข 8  ต่อมาใน พ.ศ.2538 ทางกรมศิลปากรได้มีการดําเนินการบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองคูบัว

อีก 3 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 8 (วัดคูบัวปัจจุบัน) โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรีปัจจุบัน) และ
โบราณสถานหมายเลข 44 (วัดหนองเกษรปัจจุบัน)  และต่อมาใน พ.ศ. 2539 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติท่ี 1 ราชบุรี ได้มีการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 31 (โคกวิหาร) และใน พ.ศ. 2541 สํานักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท่ี 1 ราชบุรี ซ่ึงนําโดย นางสาวพยุง วงษ์น้อย นายเดชา สุดสวาท และนางสาวสุริยา สุวรรณนิมิต 
นักโบราณคดีฝ่ายวิชาการ ได้ทําการสํารวจพ้ืนท่ีเมืองคูบัว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโบราณสถานทั้งหมดและจัดทําแผน

แม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองคูบัว พร้อมท้ังกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานพัฒนาเมืองโบราณคูบัว ท้ังนี้จาก

การสํารวจพบโบราณสถานเพิ่ม 1 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 50 ส่วนโบราณสถานหมายเลข 51-59 นั้น กล่าวได้ว่าจาก
การสํารวจเมืองโบราณคูบัวต้ังแต่ พ.ศ. 2504 จวบจนถึงปัจจุบัน มีการค้นพบโบราณสถานท่ีตั้งอยู่ภายในและภายนอกคูเมือง

จํานวนท้ังสิ้น 67 แห่ง ซ่ึงทางกรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดแต่งแล้วจํานวน 23 แห่ง  โดยส่วนใหญ่เป็นซากฐานสถูปเจดีย์ท่ี

สร้างข้ึนเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาท้ังฝ่ายเถรวาทและมหายาน  (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 133) 
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4. ลักษณะของเมืองโบราณคูบัว 
 

แหล่งโบราณคดีของเมืองโบราณคูบัวในสมัยอารยธรรมทวารวดีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 
ประเภทแรกคือ คูน้ําและคันดิน (earthen moat) คูน้ํามีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างคันดิน 2 ชั้น ตัวคูน้ํากว้างเฉลี่ยประมาณ 
50 เมตร ส่วนคันดินกว้างประมาณ 53 เมตร สูง3 เมตร คูน้ํา-คันดินด้านทิศเหนือและใต้ยาวด้านละประมาณ 800 เมตร คูน้ํา-
คันดินทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกยาวด้านละประมาณ 2,000 เมตร รวมความยาวท้ัง 4 ด้านโดยรอบตัวเมืองมีความ

ยาวประมาณ 5,680 เมตร ประเภทท่ีสองคือ ศาสนสถาน (religious place) จากการสํารวจพบแหล่งโบราณศาสนสถาน

จํานวนท้ังสิ้น 67 แห่ง ในบริเวณภายในเมืองพบโบราณสถานที่ปรากฏหลักฐานอยู่ท้ังสิ้นจํานวน 8 แห่ง และบริเวณท่ีเคย

สํารวจพบเนินโบราณสถาน แต่ปัจจุบันได้ถูกทําลายจนไม่เหลือสภาพเดิมอีก 6 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 9, 16, 17, 
23 และโบราณสถานใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 8 อีกสองแห่งท่ีถูกขุดแต่งโดยนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากรใน พ.ศ. 2524-2526  
จากการศึกษาของคณะสํารวจโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําให้ทราบถึงการวางฐานรากของอาคารก่อนการ

ก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่โบราณสถานเหล่านี้จะใช้ทรายปูพ้ืนเพ่ือปรับระดับให้เสมอกันแล้วจึงเริ่มก่อด้วยอิฐ  ในการดําเนินการ

ก่อสร้างศาสนสถานส่วนใหญ่จะใช้อิฐเรียงต่อกันข้ึนไป โดยใช้ดินหรือปูนเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง  ท้ังนี้ลักษณะการก่อ

ฐานอาคารมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีหนึ่งเป็นการก่ออิฐทึบตันตลอดท้ังองค์ ตอนกลางองค์ของเจดีย์ภายในพบอิฐท่ีมี

ลักษณะพิเศษ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นอิฐท่ีใช้ในการวางศิลาฤกษ์ มีลักษณะผิวหน้าอิฐขัดเป็นมัน บางคร้ังพบว่ามีทองคําเปลวปิด

อยู่ และรูปแบบทีสองเป็นการก่ออิฐเป็นระเบียบเฉพาะแนวชั้นนอก ส่วนแนวชั้นในองค์พระเจดีย์มีการใช้ดินหรือเศษอิฐหักถม

ลงไปตรงกลาง 
ขณะเดียวกัน ลักษณะแหล่งท่ีอยู่อาศัย ในปัจจุบันได้มีการสํารวจค้นพบเนินดินแหล่งโบราณคดีท่ีมีร่องรอยโบราณ 

วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่ีอยู่อาศัยบริเวณบ้านดอน

บริเวณดังกล่าวมีท่ีตั้งอยู่นอกเมืองคูบัวออกไปทางทิศตะวันออกในบริเวณบ้านดอน ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลักษณะเป็นเนื้อดินท่ีมีท้ังแบบผิวเรียบและมีการตกแต่งพ้ืนผิว

ด้วยลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และลายกดทับกระจายอยู่ท่ัวไป (ชูศรี สาธร, 2538, น. 23-24) นอกจากน้ีนักโบราณคดียังได้

พบเศษอิฐจํานวนหนึ่งด้วย  แหล่งท่ีอยู่อาศัยด้านหน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี บริเวณดังกล่าวต้ังอยู่บนแนวคันดินด้านในทางทิศ

ตะวันออกไปเกือบถึงกลางเมืองคูบัว  นักโบราณคดีได้ขุดพบโบราณวัตถุพวกเศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน เศษเครื่อง

เคลือบสีเขียวแบบจีน เบี้ยดินเผา ลูกปัดแก้ว และก้อนอิฐจํานวนหนึ่ง และแหล่งท่ีอยู่อาศัยบริเวณบ้านสระโบสถ์ บริเวณ

ดังกล่าวต้ังอยู่ท่ีบริเวณตัวเมืองใกล้กับคูเมืองด้านทิศตะวันออกเคลื่อนไปทางด้านทิศใต้ท่ีอยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข

28 ซ่ึงได้มีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนื้อดินกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธในลัทธิหินยานท่ีพบส่วนใหญ่นั้นไม่นิยมประดับลวดลาย

ดินเผาหรือลวดลายปูนปั้นมากนัก มีเพียงการประดับด้วยแผ่นอิฐตกแต่งลวดลายเท่านั้น  หรือหากมีการตกแต่งมักเป็นภาพเล่า

เรื่องนิทานชาดก ดังเห็นได้จากผอบทองคําภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครอบด้วยผอบเงินฝาเป็นลายดอกบัวบรรจุอยู่ใน

ช่องกลางของกล่องรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงเจาะเป็นช่องจํานวนห้าช่องวางอยู่ใต้ฐานท่ีพบในโบราณสถานหมายเลข 1 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับ

กล่องท่ีพบท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกล่องเคร่ืองพิธีวางศิลาฤกษ์ของประเทศศรีลังกาท่ีเรียกว่า “ยันดรกาล” ซ่ึง
โดยปกติจะมีเก้าช่องหรืออาจมากกว่านั้น  ช่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรจุรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อใน

เรื่องพระพุทธเจ้า ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเร่ืองของการเคารพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง 
ศาสนสถานท่ีสืบทอดมาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้นักโบราณคดียังพบลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับภาพปูนปั้นประดับใน

โบราณสถานหมายเลข 10 ท่ีลักษณะคล้ายคลึงกันกับภาพปูนปั้นประดับฐานเจดีย์จุลประโทนในจังหวัดนครปฐมซ่ึงได้รับ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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อิทธิพลจากนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายสรวาสติวาทท่ีนิยมแพร่หลายท่ัวท้ังในดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในราวประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 124-125) 
นอกจากน้ีพุทธศาสนสถานท่ีสําคัญในลัทธิมหายานคือ โบราณสถานหมายเลข 18  ท่ีอยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี ซ่ึง

ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองโบราณคูบัวและมีขนาดสูงสุดในบรรดาโบราณสถานทั้งหมด  จากร่องรอยของเค้าโครงหลักฐานทําให้

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหาร เนื่องจากมีผังเป็นรูปท่ีเหลี่ยมผืนผ้า และมีบันไดข้ึนไปสู่ลานประทักษิณชั้น

บนทางด้านทิศตะวันออก  ขณะท่ีฐานประดับด้วยซุ้มและเสาอิงท่ีเดิมคงเคยมีรูปพระโพธิสัตว์ทําด้วยปูนปั้นประดับอยู่ ซ่ึงบางส่วน
มีการเก็บรักษาไว้ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี โดยลักษณะของฐานคล้ายคลึงกันกับฐานของโบราณสถานในเมืองโบราณศรีเทพ อําเภอ

ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีสร้างขึ้นเนื่องในอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการพบพระโพธิสัตว์สําริด

ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะและรูปแบบคล้ายกับประติมากรรมท่ีพบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงนักโบราณคดี

สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนในพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยาน ท่ีได้รับความนิยมในอินเดียและ

เกาะชวาภาคกลางในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ตามลําดับ (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 162-163) 
อย่างไรก็ดี ขณะท่ีวัสดุท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานของเมืองโบราณคูบัวโดยส่วนใหญ่นิยมก่อด้วยแผ่นอิฐ

ขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดกว้างประมาณ 17 เซนติเมตร ยาว 34 เชนติเมตร และหนา 10 เชนติเมตร โดยเนื้ออิฐผสมด้วยแกลบ           
ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ซ่ึงเป็นข้าวท่ีนิยมปลูกกันในช่วงเวลานั้น พร้อมท้ังใช้ดินเหนียวแบบละเอียดผสมยางไม้หรือน้ําอ้อยเป็น 
ตัวประสาน ซ่ึงมีการเรียงอิฐด้วยการเรียงตามแนวยาววางสลับกับแนวกว้างในชั้นเดียวกัน ส่วนฐานล่างสุดของศาสนสถาน 
นิยมใช้อิฐก่อเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีอยู่เหนือข้ึนไป  แต่มีเพียงโบราณสถานหมายเลข 18 ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรีเพียงแห่งเดียวท่ีใช้

ศิลาแลงก่อเป็นฐานชั้นล่างสุด โดยลักษณะของการก่อนั้นมีท้ังการก่ออิฐเรียงทึบตัน แล้วมีแผ่นศิลาฤกษ์ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

แผ่นอิฐท่ีใช้ในการก่อสร้าง แต่มีเนื้อละเอียดกว่าและผิวหน้าขัดมัน   
 

5. ความคิดท่ีส่งผ่านต่อการสร้างโบราณสถานในเมืองโบราณคูบัว           
 

โบราณวัตถุส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในบริเวณเมืองโบราณคูบัวมาจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ซ่ึง
โบราณวัตถุท่ีสร้างข้ึนจากคติความเชื่อทางศาสนานั้นประกอบด้วยประติมากรรมดินเผาปูนปั้นประดับอาคารโบราณสถาน 
รวมถึงพระพุทธรูปท่ีทําจากดินเผาและปูนปั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาทมีฐานเป็นรูปดอกบัว

รองรับ พระหัตถ์ซ้ายหงายข้ึนบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกข้ึนเสมอพระอุระในปางวิตรรกะมุทราหรือปางแสดงธรรมเทศนา  
ในขณะท่ีพระพิมพ์ท่ีได้ทําข้ึนเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเมืองโบราณคูบัวมี

ท้ังพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัยหรือปางประทับนั่งห้อยพระบาทแสดงธรรมภายในซุ้มเรือนแก้ว  นอกจากนี้ยังมีปาง

แสดงยมกปาฏิหาริย์เม่ือครั้งท่ีพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ีเมืองสาวัตถี ซ่ึงพระพิมพ์บางชิ้นสร้างข้ึนโดยมีคาถา “เย ธฺมมา” ซ่ึง
เป็นภาษาบาลี และเป็นพระคาถาสําคัญของพุทธศาสนาลัทธิหินยานจารึกอยู่ด้านหลัง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 14) นักโบราณคดี            
ยังพบพระพิมพ์ท่ีมีการสลักจากหินชนวนสีเทาขาว โดยสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิภายใต้พระเศวตฉัตร 
ด้านข้างขนาบด้วยพระสถูปและธรรมจักรท่ีตั้งอยู่บนเสาที่โบราณสถานหมายเลข 1 ซ่ึงเป็นพระพิมพ์ในยุควัฒนธรรมทวารวดี           
ท่ีหายากมาก  นอกจากนี้ยังได้พบชิ้นส่วนของธรรมจักรท่ีสลักข้ึนจากหินซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในบริเวณเมืองโบราณคูบัวอีกด้วย 
ในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีเป็นหลักฐานประเภทประติมากรรมรูปบุคคลท่ีทําด้วยดินเผา

และปูนปั้นท่ีพบในเมืองโบราณคูบัว โดยเฉพาะภาพปูนปั้นท่ีโบราณสถานหมายเลข 10  ซ่ึงจัดว่าเป็นหลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงลักษณะรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การดํารงวิถีชีวิตประจําวัน ตลอดจนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบ้านใน

อารยธรรมทวารวดีในราชบุรีได้เป็นอย่างดี  จากหลักฐานท่ีพบปรากฏภาพประติมากรรมบุรุษท่ีมีการสวมเคร่ืองประดับศีรษะ 
ต่างหู สร้อยทับทรวงและรัดต้นแขนนั่งชันเข่า ซ่ึงทําให้นักประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นชนชั้นผู้ปกครอง (สมศักด์ิ 
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รัตนกุล, 2535, น. 67)  ขณะท่ีภาพสตรีท่ีการสวมใส่เคร่ืองประดับและมีบริวารผู้ติดตาม ซ่ึงมีการสันนิษฐานว่าเป็นภาพหญิง

ชนชั้นสูงกับนางกํานัลติดตาม  มีการพบภาพบุรุษกําลังใช้เท้าเตะบุคคลอ่ืนท่ีถูกรัดมือไขว้หลัง ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นผู้คุมกับ

นักโทษ  ภาพสตรีท้ังห้าท่ีบรรเลงดุริยางคศิลป์ ซ่ึงเป็นภาพสตรีจํานวนห้าคนกําลังนั่งตีกรับ ดีดพิณ เป่าขลุ่ย ตีฉิ่ง และขับร้อง

เพลง  ภาพนางฟ้อนรํา  ภาพดินเผารูปผู้ชายไว้เครา แต่งกายมีผ้าโพกศีรษะแหลมสวมรองเท้าคล้ายกับตุ๊กตาดินเผาเคลือบ

สามสีรูปชาวตะวันตกข่ีม้าหรืออูฐ (ชูศรี สาธร, 2538, น. 51) ภาพดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีมี

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาด้วย ซ่ึงจากภาพดังกล่าวสันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวอาหรับท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่ง

สถานีการค้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อเดินทางต่อไปค้าขายยังจีนเป็นจํานวนมากในราวพุทธศตววรรษท่ี 12-19 ซ่ึงตรงกับสมัย

ราชวงศ์ถัง   
กล่าวได้ว่าประติมากรรมส่วนใหญ่ท่ีพบในเมืองโบราณคูบัวท้ังท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือรูปปั้นบุคคลท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ี

บ่งบอกลักษณะเฉพาะของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลางของแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนี้ ทําให้นัก

ประวัติศาสตร์สามารถปะติดปะต่อภาพหรือเหตุการณ์จากประติมากรรมท่ีพบตามแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยเดียวกัน ท้ังจาก

ลักษณะใบหน้าท่ีค่อนข้างกลมแบน คิ้วโก่ง ตาโปน โหนกแก้มสูง จมูกแบน ปากกว้าง และริมฝีปากหนา (ชูศรี สาธร, 2538, น. 
54)  ส่วนโบราณวัตถุท่ีทําข้ึนเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันท่ีได้มีการค้นพบจากเมืองโบราณคูบัวอีกเช่นกัน มีท้ังเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีทํา

เป็นภาชนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ อาทิ แว ตะคัน เบี้ย ตะเกียง ท่ีประทับลวดลาย ลูกกระสุน เครื่องโลหะท่ีทําเป็น

เคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใช้และอาวุธ เคร่ืองประดับแก้วท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกปัด เครื่องใช้เครื่องประดับท่ีทําจากหิน อาทิ ท่ีลับ

มีด เคร่ืองบดสมุนไพรเพ่ือใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นยารักษาโรค ลูกปัด โดยรูปแบบของเคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองโลหะและ

ลูกปัดแก้วหรือหินนี้เป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่มีเทคนิคและวิธีการทําท่ีซับซ้อนข้ึน สิ่งเหล่านี้

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงมากข้ึน  ในอารยธรรมทวารวดียังได้ค้นพบต่างหูท่ีเปลี่ยนจากการทําด้วยหิน

มาเป็นโลหะและมีลวดลายรูปแบบท่ีคล้ายกับศิลปะอินเดีย หรือแกระท่ังภาชนะดินเผาก็มีรูปทรงและลวดลายเพ่ิมข้ึนงดงามข้ึน 
มีเนื้อแกร่งและบางกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์   

จากผลการดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้นนักโบราณคดีไม่ได้ค้นพบโครง กระดูกมนุษย์

ผู้ใหญ่เลย หากแต่พบกระดูกทารกบรรจุในภาชนะดินเผาซ่ึงได้มีการสันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นอาจมีประเพณีการเผาศพแล้ว

นําลอยอังคารหรือนําเถ้ากระดูกไปลอยน้ําตามแบบอย่างของอินเดียแทนการฝังศพผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นได้  
นอกจากนี้ยังได้พบกระดูกสัตว์ปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีท้ังกระดูก

ของสัตว์บก เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข เก้ง กวาง เสือ สัตว์น้ํา เช่น เต่า ตะพาบนา จระเข้ สัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็ม ซ่ึงสัตว์
เหล่านี้ถือเป็นท้ังสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงท่ีนอกจากจะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วยังเป็นพาหนะและใช้แรงงานในการทําการเกษตร 
(สมศักด์ิ รัตนกุล, 2535, น. 65-66)  หลักฐานดังกล่าวท่ีค้นพบยังเป็นหลักฐานสําคัญท่ีได้สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมของ

เมืองโบราณคูบัวเม่ือครั้งสมัยอารยธรรมทวารวดีท่ีทําให้สันนิษฐานได้ว่าเมืองดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก 
 

6. การขุดแต่งโบราณสถานเมืองคูบัว 
 

นับต้ังแต่กรมศิลปากรได้เร่ิมดําเนินการสํารวจเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรีเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 
จนถึง พ.ศ. 2506  ซ่ึงมีการใช้เวลาขุดสํารวจนานท้ังสิ้นเป็นเวลา 2 ปี  จึงได้พบว่าในบริเวณชุมชนเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูง ซ่ึงเม่ือได้ดําเนินการลงมือสํารวจในพ้ืนท่ีและทําแผนผังสํารวจยังทําให้พบว่ามีโบราณสถาน

ท่ีปรากฏอยู่มากกว่า 44 แห่งท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวเมืองโบราณคูบัวเหล่านี้ (สมศักด์ิ รัตนกุล, 2535, น. 46) โดยแต่ละแห่ง

ของโบราณสถานที่พบนั้นมักปรากฏอย่างกระจัดกระจาย ลักษณะการวางตัวของโบราณสถานดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึง

ความไม่เป็นระเบียบของการวางระบบผังเมืองแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างนั้นสร้างตามความพอใจของตนเองเป็นสําคัญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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และที่สําคัญบริเวณเนินโบราณสถานท่ีปรากฏให้เห็นนั้นได้ถูกท้ิงร้างมาเป็นเวลานานนับพันปี จึงทําให้มีสภาพท่ีรกร้างและได้

ถูกปกคลุมไปด้วยป่าชัฏท่ีหนาทึบ   
ท้ังนี้จากการขุดค้นเมืองโบราณคูบัว ทางกรมศิลปากรนั้นได้พบร่องรอยท่ีเป็นฐานของโบราณสถานส่วนต่าง ๆ ซ่ึงมี

ลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป นักโบราณคดีได้ทําการจําแนกลักษณะโบราณสถานท่ีถูกค้นพบโดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ 
ดังน้ีคือ 

1. โบราณสถานที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยไม่มีย่อมุมซ่ึงได้ก่ออิฐเรียงข้ึนไปตรง ๆ ตามปกติ ซ่ึงจากการ
สํารวจพบมีอยู่ 13 แห่ง ประกอบด้วย ซากโบราณสถานหมายเลข 2  หมายเลข 8  หมายเลข 6  หมายเลข 12  หมายเลข 39  
หมายเลข 41 และหมายเลข 42  

2. โบราณสถานท่ีมีลักษณะของฐานท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะเด่นคือบนฐานสี่เหลี่ยมจะมีการก่ออิฐเป็น

เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้ึนมาทับซ้อนฐาน ซ่ึงในแต่ละด้านของฐานเจดีย์จะแบ่งเป็นมุม 3 มุม  ซ่ึงจากซากโบราณสถานท่ีพบท่ี

ได้มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 6 แห่ง คือ  โบราณสถาน หมายเลข 1 หมายเลข 8 หมายเลข 13  หมายเลข 31  หมายเลข 40 และ
หมายเลข 41 

3. โบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานเป็นซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไปเป็นข้ัน ๆ และมีซุ้มรอบองค์เจดีย์ ซ่ึง
โบราณสถานลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11  หมายเลข 24  หมายเลข 25 

4. โบราณสถานที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดทางข้ึนย่ืนออกมาจากฐานท้ัง 4 ด้าน อย่างไรก็ตาม ยัง
มีโบราณสถานในบางแห่งท่ีมีทางข้ึนย่ืนออกมาด้านเดียว โบราณสถานในลักษณะเช่นนี้ มีอยู่ 9 แห่ง  ประกอบด้วย 
โบราณสถานหมายเลข 8  หมายเลข 10  หมายเลข 21-22  หมายเลข 28-29 หมายเลข 34 

5. โบราณสถานที่เป็นรปูสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นมุขย่ืนออกมารอบท้ัง 4 มุม โบราณสถานในลักษณะนี้มีอยู่

แห่งเดียวคือท่ีซากเจดีย์หมายเลข 8 
6. โบราณสถานท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ่ึงมีข้อสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้อาจจะเป็นซากวิหารมาแต่เดิม 

ซ่ึงเท่าท่ีพบมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11 หมายเลข 18 หมายเลข 25 
7. โบราณสถานท่ีมีลักษณะเด่นเป็นรูปวงกลมมีอยู่ 3 แห่ง 
8. โบราณสถานท่ีมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีอยู่ท้ังสิ้น 2 แห่งด้วยกัน ซ่ึงโบราณสถานแต่ละแห่งนั้นมี

ลักษณะท่ีมีความแตกต่างกันออกไป คือโบราณสถานแห่งหนึ่งเป็นแบบย่อมุมและโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยม

ธรรมดา 
ดังท่ีกล่าวมานั้นจากโบราณสถานท้ัง 8 ลักษณะนี้มีการกระจายตัวอยู่หลายพ้ืนท่ี ท้ังในเมืองและบริเวณรอบนอกของ

เขตเมืองโบราณคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีการสันนิษฐานว่าเป็นซากฐานของสถูปเจดีย์มากกว่าเป็นซาก

ของฐานโบสถ์หรือวิหาร โดยนักประวัติศาสตร์คาดว่ามีการสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์หรือพุทธสถานในพุทธศาสนาลัทธิ

หินยานและมหายาน 
นอกจากการค้นพบโบราณสถานแล้ว ในส่วนของโบราณวัตถุท่ีได้ค้นพบในแหล่งโบราณสถานท้ัง 44 แห่งโดยคณะ

สํารวจของศิลปากรยังได้พบโบราณวัตถุมากมายหลายชิ้นกระจัดกระจายอยู่ท่ัวเมืองโบราณคูบัว  แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าก่อน

หน้าท่ีคณะสํารวจมาถึงนั้นได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาขุดค้นและได้ลักลอบนําโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากออกไปจากพื้นท่ี

ดังกล่าว ซ่ึงนับเป็นความเสียหายอย่างมากต่องานการศึกษาเรื่องราวอารยธรรมทวารวดี เนื่องจากโบราณวัตถุจะเป็นกุญแจ

สําคัญในการช่วยเติมต่อประติดประต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ดี ชิ้นส่วนท่ี

ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองโบราณคูบัวท่ีพอจะศึกษาร่องรอบอารยธรรมทวารวดีก็ยังมีอยู่บ้างเช่นกัน อาทิ เงินตราของศรีวิชัย 
ระฆังหินโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป รูปปั้นดิน ลูกปัดสีต่าง ๆ และเศษเครื่องประดับโบราณสถานหรือแม้กระท่ังเศษภาชนะ

ดินเผาอ่ืน ๆ อีกจํานวนหนึ่ง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 33-34) 
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7. สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่คูบัว 
 

เมืองโบราณคูบัวนั้นเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหน่ึงในสมัยอารยธรรมทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาคบริเวณนี้ เมืองคูบัวยังถือเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับสองรองจากเมืองโบราณราชบุรี 
จึงถือได้ว่าเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางสําคัญแห่งหนึ่งของอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นกัน  ดังนั้น เมืองโบราณคูบัว

จึงมีปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างสําคัญ ซ่ึงในเวลาน้ีได้กลายเป็นโบราณสถานท่ีกระจายอยู่รอบเมืองดังกล่าวมากมาย และมี
ลักษณะท่ีเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีด้วย  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีกระจายตัวอยู่ท้ังในเมืองโบราณคูบัวนั้น 
นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญทางพุทธศาสนาท้ังสิ้น มีท้ังศาสนาพุทธลัทธิหินยานและมหายานปะปนกันอยู่  นอกจากนี้ยังมี

หลักฐานอีกหลายอย่างท่ีถูกพบในเมืองโบราณคูบัวซ่ึงมีท้ังพระพุทธรูปและเทวรูปท่ีได้มีการขุดพบจากบริเวณซากเจดีย์ต่าง ๆ 
(ชูศรี สาธร, 2538, น. 28) โดยส่วนใหญ่มาจากสถาปัตยกรรมท่ีถูกค้นพบในบริเวณฐานเจดีย์ท่ีมักก่อด้วยอิฐ แต่โบราณสถานที่

มีความแตกต่างจากโบราณสถานที่อ่ืนก็คือโบราณสถานท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี ซ่ึงถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งเดียวเท่านั้นมีฐาน

ก่อสร้างด้วยศิลาแลง 
ท้ังนี้ลักษณะของการก่อสร้างโบราณสถานจําพวกสถูปหรือเจดีย์ต่าง ๆ ในสมัยอารยธรรมทวารวดี ท่ีเมืองคูบัวนั้น

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะสําคัญด้วยกัน ได้แก่ 
1. การก่ออิฐทึบตันท้ังองค์ คือ เจดีย์ท่ีมีลักษณะของตอนกลางภายในองค์เจดีย์ท่ีมีการก่อเป็นอิฐขึ้นมาจนเต็ม

องค์ท้ังหมด ในส่วนท่ีใช้สําหรับการวางศิลาฤกษ์นั้นจะมีลักษณะเป็นอิฐท่ีมีผิวขัดมัน ส่วนในบางแห่งมีการพบร่องรอยของการ

ปิดทองคําเปลวหลงเหลืออยู่อีก เจดีย์ดังกล่าวพบในโบราณสถานที่เป็นเจดีย์หมายเลข 2  หมายเลข 22 และหมายเลข 24  แต่
ท่ีมีลักษณะเด่นชัดไปมากกว่านั้นคือเจดีย์หมายเลข 1 ท่ีนักโบราณคดีพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในผอบทองด้วย ซ่ึง
หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญท่ีจะยืนยันได้ว่าเมืองโบราณคูบัวสมัยทวารวดีนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในพุทธ

ศาสนามานานมาก 
2. การก่ออิฐเฉพาะภายนอกองค์เจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ีมีลักษณะการก่อสร้างโดยรอบ ซ่ึงใช้อิฐสมบูรณ์ก่อข้ึนรอบ ๆ 

เจดีย์ แต่ส่วนกลางภายในองค์เจดีย์จะเป็นการนําดินหรือเศษอิฐท่ีหักพังทับถมลงไปให้เต็ม เช่นท่ีซากเจดีย์หมายเลข 8 ใกล้กับ
วัดคูบัว  

ลักษณะการก่อสร้างสถูปหรือเจดีย์ของเมืองโบราณคูบัว ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสร้างฐานโดยปรับระดับ

พ้ืนท่ีให้เสมอกันก่อนแล้วจึงจะใช้ทรายถมลงบนพ้ืนอีกทีให้แน่นหนา เม่ือได้ระดับท่ีเหมาะสมแล้วจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างองค์

เจดีย์ขึ้นภายหลัง  ท้ังนี้จากการท่ีนักโบราณคดีได้เข้าสํารวจในพ้ืนท่ีและได้ขุดซากโบราณสถานของเมืองโบราณคูบัว จึงทําให้

ทราบความรู้ต่าง ๆ จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ 
1. โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีเมืองโบราณคูบัว ทําให้นักประวัติศาสตร์ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์เพ่ิมข้ึน ซ่ึงง่ายต่อการกําหนดอายุการก่อสร้างโดยคาดการณ์ว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านั้นถูก

สร้างข้ึนเม่ือราวพุทธศักราช 1200 ถึง 1400 ปีผ่านมา 
2. หลักฐานทางโบราณสถานและทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีพบในบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้น ศิลปะของชนชาติ

พันธ์ุต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากช่างฝีมือของอินเดียในยุคราชวงศ์คุปตะซ่ึงมี

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมมาก  
3. หลักฐานท่ีเป็นประติมากรรมสามารถบ่งบอกและสื่อถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น อาทิ การเล่นดนตรีและ

เครื่องดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงมีการพัฒนาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น รูปปั้นนางรําและคนเล่นดนตรีท่ีพบในเมืองคูบัว  
4. ท้ังหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถช่วยในเร่ืองของการคํานวณเวลาท่ีพุทธศาสนาเข้ามาใน

ดินแดนแถบนี้ 
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5. ข้อท่ีสําคัญท่ีสุดจากการค้นพบหลักฐานนั้นคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถบ่งบอกได้ว่าเมือง

ราชบุรีแต่เดิมรวมท้ังเมืองคูบัวน้ันมีท่ีตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติท่ีสําคัญอีก

เมืองหนึ่ง 
 
8. สรุป   
 

 กล่าวได้ว่าเมืองโบราณคูบัวมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าทางการค้าของอารยธรรมทวาราวดีในสมัยโบราณ  
การติดต่อกับต่างชาติทําให้ชุมชนทวาราวดีในเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลคติความเชื่อจากอินเดียเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้

จากร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ียังคงปรากฏหลักฐานคติความเชื่อท่ีมาจากอินเดียเป็นอย่างมาก  ท้ังนี้จากการขุด

ค้นพบของกรมศิลปากรจะเห็นได้ว่ารูปแบบการก่อสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุยังมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงเก่ียวกับคติ

ความคิดท่ีรับมาจากอินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบทางศาสนสถานและรูปปั้นตลอดจนรูปเคารพท่ีรับมาจากอินเดียซ่ึงปรากฏ

ร่องรอยมาจวบจนถึงปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาความสําคัญและพัฒนาการของเมืองราชบุรีในช่วงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยการปฏิรูป

ภายในประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศึกษาความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเนื่องตามลําดับกาลเวลาของ
พัฒนาการเมืองราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่าเมืองราชบุรีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองยุทธศาสตร์เนื่องจากเมืองราชบุรี
เป็นเมืองหน้าด่านนับต้ังแต่สมัยปลายอยุธยาจวบจนกระท่ังถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในช่วงสงครามระหว่างสยามกับพม่า  
การเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของเมืองราชบุรีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 เม่ือพระองค์มีพระราชดําริในการปรับปรุงประเทศตาม
แบบตะวันตก ซ่ึงผลจากการปฏิรูปดังกล่าวนี้ทําให้เมืองราชบุรีมีการปรับโครงสร้างตามระบบการปกครองดังกล่าว จนถึง พ.ศ.
2476 เม่ือได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชบุรี
จนถึงปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: ราชบุรี  รัตนโกสินทร์  การปฏิรูป 
 

Abstract 
 
This article aims to study the importance and evolution of Ratchaburi in the early of Rattanakosin 

kingdom until the domestic reformation of king Rama V. This article studied the relationship consequent 
time of evolution in Ratchaburi. The result of this study showed that Ratchaburi had the importance as 
strategic battlefield because this town was the outpost from the late Ayutthaya kingdom era to early 
Rattanakosin kingdom between Siamese-Burmese war. The drastic change of Ratchaburi happened in 
the king Rama V in Rattanakosin kingdom. He had an idea to improve the kingdom as the. western model 
This reformation first time resulted in changing provincial system or “Thesapibal system”. Ratchaburi was 
elevated as a part of the regional reformation in western region. The result of this reformation caused 
Ratchaburi changing the governmental system.Untill 1933 after the great revolution,the new government 
have dissolved the old system including of provincial system,then Ratchaburi had only the status of one 
province at the present time. 
 
Keywords: Ratchaburi, Rattakosin, reformation  
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1. บทนํา  
 

ราชบุรีเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมาต้ังแต่สมัยปลายอยุธยา เนื่องจากเมืองราชบุรีถูกใช้เป็นเมืองหน้าด่านในการ

ป้องกันข้าศึกระหว่างสยามกับพม่าในช่วงเวลานั้น  สถานะของเมืองราชบุรีดํารงสืบเนื่องมาจนถึงอยุธยาพ่ายแพ้แก่พม่าเป็น

ครั้งท่ีสองเม่ือ พ .ศ. 2310 ครั้นต่อมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ราชบุรียังคงเป็นเมืองหน้าด่านเนื่องจากอยู่ใกล้กับเกาะ

รัตนโกสินทร์ซ่ึงเป็นราชธานีใหม่ของสยาม โดยเฉพาะในสมัยสงครามเก้าทัพท่ีเมืองราชบุรีมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมือง

หน้าด่านป้องกันข้าศึก  ความสําคัญของเมืองราชบุรีเกิดข้ึนอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือทรงมี

พระราชดําริในการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคเพ่ือต้องการยกระดับให้สยามเป็นประเทศท่ีทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตก 
ด้วยเหตุนี้ราชบุรีจึงถูกยกสถานะเป็นเขตมณฑลเทศาภิบาลของภูมิภาคตะวันตก ผลของการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคท่ี

เกิดข้ึนในขณะนั้นจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการการบริหารของเมืองราชบุรีในเวลาต่อมา 
 

2. สถานะของราชบุรีในฐานะหัวเมืองยุทธศาสตร์ 
 

ในช่วงระหว่างสงครามไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาได้ส่งผลให้เส้นทางทางการค้าและกลุ่มคนสัญชาติต่าง ๆ ในฝั่ง

ตะวันตกเข้ามามีบทบาทสําคัญเพ่ิมมากข้ึนตลอดระยะแรกของการทําสงคราม  อย่างไรก็ดี เมืองราชบุรีได้รับผลกระทบไม่มาก

นักเนื่องด้วยเส้นทางท่ีพม่าใช้เดินทัพนั้นอยู่บริเวณอยุธยาซ่ึงเป็นเส้นทางตอนเหนือผ่านทางด่านเจดีย์สามองค์ จากนั้นจึงลงมา

ตามลําน้ําแควน้อยสู่เมืองกาญจนบุรีซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกพม่า ก่อนท่ีจะผ่านเข้าสู่เขตสุพรรณบุรีและอ่างทองตัดเข้าสู่

อยุธยา ทําให้เมืองราชบุรีเป็นเพียงพ้ืนท่ีรวบรวมกองพลเข้ามาป้องกันพระนคร และส่งกองทัพประจําพร้อมร่วมทําศึกกับทัพ

หลวงได้ทันทีท่ีข้าศึกเข้ามารุกรานเข้ามา  
จวบจนกระท่ังใน พ.ศ. 2303 ได้เกิดศึกระหว่างไทยและพม่าในสมัยพระเจ้าอลองพญาข้ึน ส่งผลให้เมืองราชบุรีเริ่มมี

ความสําคัญในด้านยุทธศาสตร์การสงคราม เนื่องจากพม่าเปลี่ยนเส้นทางการเดินทัพเข้ามาทางทวายจากนั้นจึงตัดข้ึนมาทาง

เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง โดยเข้าโจมตีอยุธยา ซ่ึงการเปลี่ยนเส้นทางเดินทัพในคร้ังนี้ทําให้ราชบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์

ไปโดยปริยาย และยังมีความสําคัญมากข้ึนเม่ือการทหารท้ังของไทยและพม่าเห็นว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์ท่ี

เปรียบเสมือนปราการด่านสุดท้ายท่ีข้าศึกจะหักเข้าโจมตีพระนครได้ ดังจะเห็นได้จากการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งท่ีสองท่ี

กองทัพใหญ่ของไทยยกลงมาสกัดกองทัพของมังมหานรธาแม่ทัพใหญ่พม่าท่ีตีตะลุยเข้ามาทางตอนใต้ท่ีเมืองเพชรบุรี และเม่ือ
พม่าสามารถตีราชบุรีได้ก็ใช้เป็นฐานทัพกองพลเพี่อแบ่งกําลังเข้าโจมตีอยุธยาและท้ายท่ีสุดอาณาจักรอยุธยาก็เป็นฝ่ายปราชัย

แก่ทัพพม่า (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2554, น. 155) 
นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงเคยร้ังตําแหน่งหลวงยกกระบัตร

เมืองราชบุรีให้อยู่ในฐานะเมืองชั้นตรี ซ่ึงพระองค์ทรงเห็นว่ามีความสําคัญในทางยุทธศาสตร์การค้า ตลอดจนเป็นแหล่งกําลังคน           
ท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเมืองอ่ืนแต่อย่างใด  อนึ่ง ความสําคัญของตําแหน่งยกกระบัตรนั้น ลาลูแบร์ซ่ึงเป็นราชทูตชาวฝรั่งเศสใน

สมัยพระนารายณ์ได้มีการบันทึกไว้ว่า “ยกกระบัตรเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดไว้เป็นตุลาการเป็นตําแหน่งท่ี 3 รองจากเจ้าเมือง และ
ปลัดลงมาเป็นทนายของพระมหากษัตริย์เป็นบุรุษคอยคุมเจ้าเมือง และเป็นผู้ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากบุคคลที่ไว้วาง

พระราชหฤทัย” (ทรงชัย เจตะบุตรและคณะ, 2525, น. 57)  ดังนั้น ความสําคัญในฐานะเมืองปราการสุดท้ายของราชบุรีจึงมี

ความสําคัญมากข้ึนเม่ือราชธานีของไทยย้ายมาต้ังยังธนบุรี และกรุงเทพมหานครตามลําดับ เนื่องด้วยหากพม่าสามารถเดินทัพ

เข้าผ่านทางด่านพระเจดีย์สามองค์ กองทัพพม่าต้องผ่านเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี แล้วมุ่งสู่กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ ได้ในท่ีสุด  
ในเวลาต่อมายุทธการสู้รบของฝ่ายไทยท่ีเคยใช้พระนครเป็นฐานท่ีม่ันต้ังรับข้าศึกพม่าก็เปลี่ยนเป็นหันมายึดครอง

พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ท่ีพม่าเคยใช้เป็นฐานท่ีม่ันในการทําศึกตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ซ่ึงยุทธวิธีในการสู้รบใหม่นี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

เม่ือสมัยสงครามศึกบางแก้วท่ีเมืองสมุทรสงคราม ศึกดังกล่าวเกิดข้ึนในสมัยธนบุรี ท้ังนี้เม่ือพระเจ้าตากสินทรงทราบว่าพม่ายก
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ทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ พระองค์ทรงส่งทัพหน้าออกไปสกัดก้ันทัพพม่าท่ีเมืองราชบุรี ส่วนทัพใหญ่ท่ีกําลังล่องเรือลง

มาหลังจากตีเชียงใหม่แล้วก็ทรงโปรดให้ตามติดไปโดยไม่ให้ผู้ใดแวะบ้านเป็นอันขาดโดยถือเป็นการศึกเร่งด่วนแข่งกับเวลา  
เม่ือทัพหน้าของพม่าถูกทัพไทยตรึงกําลังล้อมท่ีบางแก้วไว้ได้ ทัพพม่าก็เป็นฝ่ายปราชัย  

คร้ันต่อมาในศึกเก้าทัพท่ีเป็นศึกครั้งใหญ่สุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ คุมกองทัพออกไปตั้งรับทัพ

พม่ายังเมืองกาญจนบุรี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์กับเจ้าพระยายมราชคุมกําลังพลต้ังรับท่ีเมืองราชบุรีเพ่ือ

รักษาเส้นทางลําเลียงกองทัพของกรมพระราชวังบวรฯ แต่ทัพของไทยก็ถูกทัพพม่าล่วงเข้ามาตั้งค่ายท่ีเขางูได้  แต่ในท่ีสุดทัพ

สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ก็สามารถยกลงมาช่วยรบท่ีทุ่งเขางูจนพม่าแตกพ่ายไป  การศึกครั้งนี้
เป็นบทเรียนคร้ังสําคัญให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลท่ี 2 ทรงเห็นข้อเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ของ

เมืองราชบุรีท่ีตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ํา  เม่ือทําศึกกับพม่าท่ีเขางูหากฝ่ายไทยเพลี่ยงพล้ําจะถอยทัพลําบาก เพราะมีแม่น้ํา

ขวางอยู่ ดังน้ัน พระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองราชบุรีไปอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําแม่กลองในท่ีสุด 
 
3. เมืองราชบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเม่ือ 
พ.ศ.2325  ในขณะนั้นเมืองราชบุรียังคงรวมอยู่กับเมืองกาญจนบุรีซ่ึงเรียกว่าหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกโดยมีเจ้าพระยามหา

เสนาฝ่ายกลาโหมเป็นผู้ปกครองดูแล คร้ันต่อมาในปีท่ีสามหลังจากที่เสด็จข้ึนครองราชย์ก็ได้เกิดศึกสงครามกับพม่าขึ้นอีกครั้ง 
สงครามดังกล่าวเรียกว่า “สงครามเก้าทัพ” ซ่ึงถือว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย โดยกษัตริย์ของพม่าทรงมี

นามว่า พระเจ้าปะดุง ทรงกรีฑาทัพใหญ่ยกมาตีไทยถึงเก้าทัพ โดยทัพท่ีสองทรงยกทัพเข้ามาทางด่านบ้องต้ีโดยมีจุดประสงค์        
ตีหัวเมืองฝ่ายตะวันตก (มรกต งามภักดี, 2543, น. 88) ซ่ึงในคร้ังนั้นพงศาวดารว่า “โปรดให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์กับพระยา

ยมราชเป็นแม่ทัพ ได้รับพระบรมราชโองการให้คุมกองกําลังพลมาต้ังรบกับพม่าท่ีเมืองราชบุรีเพ่ือรักษาเส้นทางลําเลียงเสบียง

ของสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่คุมทัพใหญ่ตั้งม่ันอยู่ท่ีเมืองกาญจนบุรี แต่ทว่ากองทัพพม่าก็

สามารถล่วงเข้ามาต้ังค่ายอยู่ท่ีจอมบึงและด่านเจ้าขว้าวริมแม่น้ําภาชี จวบจนสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหา-
สุรสิงหนาทได้รับชัยชนะที่ลาดหญ้า พระองค์จึงมีรับสั่งให้พระยากลาโหมราชเสนากับพระยาจ่าแสนยากรคุมกองทัพกลับลงมา

ทางบก และทราบว่าพม่ามาต้ังค่ายอยู่ท่ีบริเวณเขางู กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจึงยกกองทัพเข้าตีค่ายพม่าจนแตก

พ่ายกลับเมืองทวายในท่ีสุด 
ครั้นใน พ.ศ. 2345 พระเจ้าปะดุงได้ยกทัพเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่อีกระลอก เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชทรงทราบข่าวจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จข้ึนไป

บัญชาการทัพด้วยองค์เอง และมีเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์กับเจ้าพระยายมราชคุมกองทัพจากวังหลวง และกรมอนุสุนทร

ภูเบศ พระองค์เจ้าลําดวน และพระองค์เจ้าอินทปัตคุมทัพวังหน้าข้ึนไปช่วยพระยากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ในการต้านข้าศึก

ครั้งนี้ ทําให้ในท่ีสุดกองทัพของวังหน้าสามารถเข้าตีค่ายพม่าท่ีล้อมเมืองเชียงใหม่แตกพ่าย ส่วนกองกําลังท่ีเหลือของพม่าได้หนี

ไปซ่องสุมกําลังพลอยู่ท่ีเมืองเชียงแสน ทําให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจึงทรงมีรับสั่งให้ขึ้นไป

ตีกองพลพม่าท่ีเหลือท่ีเมืองเชียงแสน กองทัพจากวังหลวงจึงยกข้ึนไปล้อมเมืองเชียงแสนไว้ได้ในปีต่อมาโดยมีกองทัพจากเจ้า

เมืองลําปาง น่าน เชียงใหม่ และกองทัพจากเมืองเวียงจันทน์เข้าร่วมตีจนพม่าแตกพ่ายไปใน พ.ศ. 2347 ซ่ึงภายหลังจาก

กองทัพหลวงสามารถเข้าเมืองได้แล้วจึงร้ือกําแพงเมืองและเผาบ้านเรือนเพื่อมิให้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและซ่องสุมกําลังพลของพม่า

ได้อีกต่อไป พร้อมกับอพยพชาวโยนกเชียงแสนหรือชาวไทยวนกว่าราว 23,000 คน โดยเทครัวออกเป็นห้าส่วนโดยแบ่งให้ไป

กับกองทัพเมืองลําปาง น่าน เชียงใหม่ เวียงจันทน์ และกองทัพสยามจากวังหลวงตามลําดับ (วีระพงศ์ มีสถาน, 2550, น. 28) 
อีกส่วนหนึ่งลงมายังกรุงเทพ ฯ และโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองสระบุรีบ้างแบ่งไปอยู่เมืองราชบุรีบางส่วน 
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ภายหลังจากการเสร็จศึกสงครามระหว่างอาณาจักรรัตนโกสินทร์กับพม่าแล้ว ราชบุรียังคงเป็นเมืองสําคัญท่ีราชธานี

ให้ความสําคัญโดยเฉพาะการเป็นเมืองหน้าด่านเพ่ือป้องกันศัตรู  การสร้างเมืองราชบุรีคร้ังท่ี 3 ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนและ

คงอยู่ในสภาพคงเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นส่วนมาก โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลท่ี 2 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองเดิมซ่ึงต้ังอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําแม่กลอง ซ่ึงเดิมก่อนหน้าเมืองราชบุรีตั้งอยู่ทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ําแม่กลอง กําแพงเมืองนี้ก่อสร้างด้วยอิฐมีลักษณะเป็นใบเสมาดังเชน่กําแพงเมืองอ่ืน ๆ โดยมีป้อมท้ังสิ้น 6 ป้อม 
ประตูท้ังสิ้น 6 ประตู และมีอาณาเขตกว้างประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร เหตุท่ีรัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดเกล้าฯ          
ให้ย้ายเมืองจากฝั่งตะวันตกไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําแม่กลอง เนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์เดิมไม่เหมาะกับยุทธศาสตร์ 
ในการรบโดยเฉพาะอุปสรรคจากแม่น้ําซ่ึงอยู่ทางด้านหลังซ่ึงจะเป็นการเสียเปรียบแก่ข้าศึกอย่างมากหากต้องถอยทัพ  
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าฝั่งตะวันออกเหมาะสมกว่าในการรบข้าศึก ซ่ึงสามารถเข้าถึงตัวเมืองได้ยากกว่าเพราะมีแม่น้ําขวางก้ัน

อยู่กอปรกับการรบก็สามารถรวบรวมกําลังได้ง่ายมากกว่า 
ในการย้ายคร้ังนี้มีการวางศิลาฤกษ์ฝั่งหลักเมืองและมีการเฉลิมฉลองเมืองถึงสามวันสามคืน เริ่มต้ังแต่วันอังคารจนถึง

วันพฤหัสบดีเม่ือ พ.ศ. 2357 แล้วจึงก่อสร้างกําแพงเมืองและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ จวบจนแล้วเสร็จ เมืองราชบุรีใหม่ท่ีโปรดเกล้า

ให้ย้ายมานี้นั้นมีขนาดกว้าง ล้อมรอบด้วยกําแพงก่ออิฐถือปูน โดยบนกําแพงมีใบเสมาคล้ายกําแพงเมืองท่ัว ๆ ไป ตรงกลางมีป้อม 
และประตูเมืองหกด้าน (ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของกรมการทหารช่างทหารบก จังหวัดราชบุรี) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังพระยาราชบุรีเป็นเจ้าพระยาวงษาสุรศักด์ิซ่ึงเป็นราชนิกุลสายบางช้างรับราชการอยู่

ท่ีเมืองราชบุรแีละเมืองสมุทรสงคราม ต่อมาได้โปรดให้ตัดพ้ืนท่ีบางส่วนของเมืองราชบุรี และเมืองสุพรรณบุรีไปรวมอยู่ในเมือง

กาญจนบุรีท่ีตั้งข้ึนใหม่ท่ีตําบลปากแพรก ต้นแม่น้ําแม่กลองท่ีแม่น้ําแควน้อยกับแม่น้ําแควใหญ่ไหลมาบรรจบกัน (ยนต์ ชุ่มจิต, 
2547, น. 145) จวบจนกระท่ังใน พ.ศ. 2360 พระเจ้าจักกายแมงกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์อลองพญาได้ยกทัพเข้ามาตี

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ (รัชกาลท่ี 3 ใน
เวลาต่อมา) เป็นแม่ทัพคุมพลไปต้ังทัพท่ีปากแพรก แต่เนื่องด้วยพม่าไม่ยกทัพมามาเส้นทางดังกล่าว จึงทรงยกทัพกลับพระนคร 

ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าในสมัยพระองค์จะไม่มีสงครามกับพม่าเนื่องจาก

พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่อย่างไรก็ดี ได้มีเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกัน 
เหตุการณ์ท่ีสําคัญได้แก่ กรณีของนายริชาร์ดสันชาวอังกฤษ ได้ถืออักษรสาส์นเจ้าเมืองเบงกอลซึ่งเป็นผู้ว่าการบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของอังกฤษ (East Indian Company) เข้ามาในสยามใน พ.ศ. 2381 โดยผ่านเมืองเมาะลําเลิง เมืองตะกรานในพม่า 
ก่อนเข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรี ผ่านเมืองราชบุรี และนครชัยศรีเข้าไปยังกรุงเทพฯ และใน พ.ศ. 2390 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
เกิดกบฏจีนต้ัวเห่ียท่ีนําโดยอ้ายจีนเพียวท่ีเมืองสรรคบุรี  ดังนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังยกทัพไปปราบ

โดยมีพวกลาวและเขมรในกํากับของกรมการเมืองราชบุรีไปช่วยในการปราบจลาจลคร้ังนี้ด้วย  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 4  มีเหตุการณ์สําคัญท่ีเกี่ยวกับเมืองราชบุรีโดยใน พ.ศ. 

2398 เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง (sir John Bowring) ราชทูตอังกฤษได้ลงนามทําสนธิสัญญาไมตรีการค้ากับไทย ซ่ึงในสนธิสัญญา

ข้อ 4 ระบุว่านอกกําแพงเมือง 200 เส้น คนในบังคับของอังกฤษสามารถเช่าท่ีเรือน ท่ีสวน ท่ีไร่ ท่ีนาได้  แถบหัวเมืองตะวันตก

กําหนดต้ังแต่กําแพงเมืองเพชรบุรีมาถึงปากแม่น้ําแม่กลองเดินบกขึ้นไปจนครบ 1 วัน ตั้งแต่ปากน้ําแม่กลองถึงกําแพงเมือง

ราชบุรีตรงไปเมืองสุพรรณบุรี และต้ังแต่แม่น้ําสุพรรณบุรีไปปากคลองบางพุทราท่ีติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา โดยให้อํานวยความ

สะดวกในการคมนาคมทางเรือแก่ชาวตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกาด้วย   
ต่อมาใน พ.ศ. 2406 รัชกาลท่ี 4 ทรงเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี ในช่วงระหว่างเสด็จพระราชดําเนินกลับพระนคร

ได้เสด็จประพาสเขางู ถ้ําสาริกา ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ในท้องท่ีตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม และพระปรางค์วัดมหาธาตุ พร้อม

กับพระราชทานตราภูมิคุ้มห้ามค่านาแก่ชาวลาวพวน ลาวทรงดําในเมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรีท่ีถูกเกณฑ์ไปช่วยบูรณะพระ

นครคีรีท่ีเมืองเพชรบุรี ท้ังนี้เพ่ือเป็นการยกค่านาให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากทรงประสงค์ให้ทํานาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้

ประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ิมเติม และต่อมาใน พ.ศ. 2409 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดําเนินสะดวกเชื่อมต่อ
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ระหว่างเมืองสมุทรสาคร เมืองสมุทรสงคราม และเมืองราชบุรี โดยเริ่มจากปากคลองบางยางแม่น้ําท่าจีน ซ่ึงในปัจจุบันเรียกว่า

มหาชโย เมืองสมุทรสาครเชื่อมต่อกับคลองบางนกแขวก แม่น้ําแม่กลองซ่ึงติดกับเขตเมืองราชบุรี คลองดังกล่าวขุดแล้วเสร็จ
เม่ือ พ.ศ. 2411 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็นสมุหกลาโหมเป็น

ผู้อํานวยการขุดคลอง (ทรงชัย เจตะบุตร และคณะ, 2525, น. 72-73) ซ่ึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้วางพระราชหฤทัยอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังมีตําแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านการทหาร การรักษาพระนคร และป้องกันพระราชอาณาเขตแล้ว รวมท้ังยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบการปกครองเขตหัวเมือง

ภาคใต้ ตั้งแต่เมืองกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ตลอดจนหัวเมืองประเทศราชในแหลมมลายู และหัวเมือง

ชายทะเลตะวันตกด้วยเช่นกัน 
 

4. การปฏิรูปเมืองราชบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 5 พระองศ์ได้เสด็จพระราชดําเนินเมืองราชบุรีถึงสิบ

ครั้งด้วยกัน โดยเป็นการเสด็จพระราชดําเนินเมืองกาญจนบุรี เมืองเพชรบุรีแล้วทรงเย่ียมราษฎรเมืองราชบุรีจํานวน 6 คร้ัง 
ได้แก่ ใน พ.ศ. 2411  พ.ศ. 2414  พ.ศ. 2416  พ.ศ. 2420, พ.ศ. 2438 และ พ.ศ. 2442 ตามลําดับ การเสด็จคร้ังนี้เป็นการ

เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจท่ีเมืองราชบุรีเป็นการเฉพาะส่วนพระองค์จํานวนสองคร้ัง ซ่ึงครั้งแรกเป็น

การเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ข้ามแม่น้ําแม่กลองช่วงท่ีผ่านตัวเมืองราชบุรีใน 
พ.ศ. 2444  ส่วนครั้งท่ีสองเป็นการเสด็จพระราชดําเนินนําทหารมาฝึกท่ีค่ายหลุมดินใน พ.ศ. 2446 และเป็นการเสด็จประพาส

ต้นจํานวนสองครั้งใน พ.ศ. 2442 และ พ.ศ. 2447 สําหรับการเสด็จประพาสต้นทางชลมารคท่ีคลองดําเนินสะดวกโดยมิให้ผู้ใด

ทราบเป็นการล่วงหน้าใน พ.ศ. 2447 นับเป็นครั้งแรกของการเสด็จประพาสต้นท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี ซ่ึงในการเสด็จประพาสในแต่ละ

คร้ังของพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาบรรยายถึงวิถีชีวิตผู้คนและสภาพแวดล้อมของเมืองราชบุรีไว้ทุกครั้ง ได้แก่ การเสด็จ
พระราชดําเนินเม่ือ พ.ศ. 2416 ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสไทรโยคโดยปัจจุบันคืออําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี (ทรงชัย เจตะบุตร และคณะ, 2525, น. 95) 
ท้ังนี้ในการเสด็จพระราชดําเนินคร้ังแรกนั้นพระองค์ทรงเสด็จมายังเขตอําเภอบ้านโป่ง เมืองราชบุรี  พระองค์ทรง

บรรยายลักษณะของศาลเจ้าแม่เบิกไพรอันเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวจีนในเขตอําเภอบ้านโป่งไว้ว่า 
 

“...ศาลเก่าฝากระดานหลัง 1 อยู่ข้างหน้ามุงจาก มีต้นคัดเค้า 
เลื้อยข้ึนเกาะต้นไม้ใหญ่เป็นเบ่งอยู่บนศาล ข้างหลังมีเรือนจีนฝากระดาน 

หลังคามุงกระเบื้อง 2 หลังแฝด มีโรงผู้รักษาติดกันอยู่ข้างศาล มีจีนรักษาอยู่ 3 คน...” (นิตยา พลชํานิ, 2555 น. 14) 
 

          จากนั้นเม่ือเสด็จพระราชดําเนินมาถึงบริเวณตลาดโรงช้างถึงบริเวณกองบังคับการตํารวจภูธรอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรีปัจจุบัน และศาลแขวงจังหวัดราชบุรี  พระองค์ยังทรงบรรยายไว้อีกว่า 

 

“...ท่ีบ้านโรงข้างมีบ้านคนมากนัก ฝั่งข้างซ้ายมือก็มีเรือนเหมือนต่อ 
มาถึงบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพบคุณหญิงพัน อยู่ในเรือหน้าแพ...แล้ว 

ขึ้นตามอัฒจันทร์เข่ือนท่ีหน้าค่ายหลวง มีรั้วใบไม้และประตูปักธงขาว ๆ 
แดง ๆ ตลอด... เลี้ยวไปตามทางข้างใต้ตรงริมค่ายหลวงนั้น มีโรงตลาด 
ทําขึ้นใหม่แถวหนึ่งต่อไปหน่อยหนึ่ง ข้างขวามือเป็นคุกศาลทําใหม่ยาว 
33 ห้อง มีกําแพงล้อมรอบ ท่ีประตูนั้นมีเรือนผู้คุม ต่อไปก็เป็นท่ีชําระ 

ความหลังใหญ่อยู่กลางหลังหนึ่งกับหลังเล็ก 2 หลัง...” (นิตยา พลชํานิ, 2555 น. 38) 
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          ส่วนราษฎรชาวเมืองชาวเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในคราว

เดียวกันว่า 
 

“...คนในพ้ืนเมืองเป็นไทย จีนมีเป็นพ้ืน เขมรและมอญมีหลายพวกหลาย 
เหล่ามาก มอญเจ็ดเมืองก็อยู่ในแขวงเมืองราชบุรีท้ังนั้น เขมรนั้นเป็นเขมร 
เชลย แต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ มาก ลาวก็มีบ้าง 

แต่ถึงดังนั้นคนยังน้อยกว่าท่ีแผ่นดินอยู่มาก...” (นิตยา พลชํานิ, 2555 น. 46) 
 

คุณลักษณะเช่นนี้ของพระองค์ยังแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประวัติศาสตร์

สมัยใหม่ท่ีรู้จักวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยทรงใช้วิธีการบรรยาย การพรรณนา การเก็บข้อมูลรวมท้ังรวบรวมเรียงเรื่องราว

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์โดยตรง พระองค์ทรงใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการพรรณนาเรื่องราวโดยไม่ได้เติม

แต่งมายาภาพหรือมายาคติเข้าไปในงานประวัติศาสตร์ของพระองค์แต่อย่างใด จึงทําให้นักประวัติศาสตร์ยุคหลังสามารถ

มองเห็นภาพวิถีชีวิตอดีตของชาวราชบุรีได้เป็นอย่างดีโดยมีพระองค์เป็นผู้บุกเบิกการสร้างเรื่องราวของชาวราชบุรีในสมัยนั้น 
อย่างไรก็ดี หากย้อนกลับไปใน พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ขึ้น โดยทรงมีพระราชโองการให้แบ่งการปกครองออกเป็น “มณฑล” 
เรียกว่า ระบอบมณฑลเทศาภิบาล ซ่ึงประกอบไปด้วยหลายเมืองและมีข้าหลวงเทศาภิบาลท่ีขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ในมณฑลราชบุรีประกอบด้วย 6 เมืองสําคัญ ได้แก่ ราชบุรีอันเป็นท่ีตั้งศาลาว่าการมณฑลสมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี (ปัจจุบันเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และประจวบคีรีขันธ์ตามลําดับ  

ท้ังนี้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) ซ่ึงเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีดํารงตําแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลคนแรกใน พ.ศ. 2438 โดยมีศาลาว่าการมณฑลอยู่ท่ีตึกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  ปัจจุบัน

ศาลาว่าการมณฑลได้เปลี่ยนมาเป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ซ่ึงศาลากลางเมืองราชบุรีได้ย้าย

ไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ําแม่กลองมานับต้ังแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลท่ี 2 มารวมกันท่ี

ศาลาว่าการมณฑลใน พ.ศ. 2440 จึงส่งผลให้ศูนย์กลางของเมืองราชบุรีกลับมาเจริญทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําแม่กลองจวบ

จนถึงปัจจุบัน (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2554, น. 64) 
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิซ่ึงเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีคนแรกได้ดาํเนินการปรับปรุงกิจการหลายด้านของ

มณฑลราชบุรีให้เจริญย่ิงข้ึน อาทิ ในด้านการปกครองเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิได้มีคําสั่งยกเลิกการปกครองแบบกินเมืองซ่ึง

เป็นการปกครองในรูปแบบท่ีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทางปฏิบัติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้

อํานาจกดขี่ราษฎรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แต่ตนเองได้อย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังยังจัดรูปการปกครองระบอบมณฑล

เทศาภิบาลข้ึน โดยมีหน่วยงานและตําแหน่งทางราชการ ประกอบด้วย กองบัญชาการมณฑลท่ีมีตําแหน่งเป็นข้าราชการ

ประจําเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล ข้าหลวงมหาดไทย เสมียนตรา และเลขานุการ ซ่ึงกองบัญชาการมณฑล

ดังกล่าวนี้ได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแรกเพื่อให้ข้าหลวงเทศาภิบาลและข้าราชการได้ปฏิบัติงาน  
นอกจากนี้ยังมีกองข้าหลวงคลังและกองข้าหลวงยุติธรรม ตําแหน่งข้าราชการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตําแหน่งท่ีมี

เงินเดือนประจําและความรับผิดชอบเพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการขูดรีดราษฎร ซ่ึงหน่วยงานเดิมท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ี

รวมกันได้แบ่งแยกเป็นกอง แผนก และกําหนดหน้าท่ีไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานท่ีศาลาว่าการมณฑล

แทน ส่วนอํานาจการบังคับบัญชาซ่ึงเคยเป็นสิทธ์ิขาดของเจ้าเมืองได้ให้ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ใช้อํานาจแทน  ในระยะแรก

นั้นการปฏิบัติราชการของข้าราชการในมณฑลราชบุรียังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเนื่องด้วยข้าราชการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้

ความเข้าใจในแบบแผนวิธีการปกครองแบบใหม่  
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ภายหลังจากการประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองใน พ.ศ. 2442 โดยกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้มี

ข้าราชการจากกรุงเทพ ฯ ท่ีรู้งานตามระเบียบแบบแผนใหม่โยกย้ายไปประจําท่ีมณฑลราชบุรีหลายตําแหน่ง เป็นเหตุให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขแบ่งแยกส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมท้ังกําหนดอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการใหม่เพ่ือไม่ให้ก้าวก่ายกันดังเช่นแต่ก่อน 
การกําหนดให้ข้าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลมีอํานาจและอิสระในการตัดสินใจการออกกฎข้อบังคับ กําหนดเวลา

ราชการ และกําหนดโทษแก่ข้าราชการท่ีฝ่าฝืนกฎ ส่งผลให้การทํางานของข้าราชการมณฑลราชบุรีมีประสิทธิภาพมากคล่องตัว

มากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ในการบริหารระบบข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบรุียังมีการแยกย่อยการบริหารออกเป็นหน่วยย่อยดังต่อไปน้ี 
1. ด้านการปกครองการเมืองในขณะนั้น ได้มีการปรับปรุงโดยให้ผู้ว่าราชการเมืองเป็นตําแหน่งสูงสุดแทนเจ้า

เมืองโดยทําหน้าท่ีผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานทุกอย่างในเมือง ภายในขอบเขตตามบทบัญญัติ และอยู่ภายใต้

การบังคับบัญชาของข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สําเร็จราชการมณฑลอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้มีการยกเลิกอํานาจในการจัดเก็บภาษี

อากร การได้ส่วนแบ่งจากภาษีอากรจากราษฎร และอํานาจในการพิจารณาคดีท่ีเป็นของเจ้าเมืองมาแต่เดิมไปเป็นหน้าท่ีของ

ข้าหลวงมณฑลแทนแต่ละเมือง นอกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการเมืองแล้วก็ยังมีตําแหน่งกรมการเมือง อาทิ ปลัดเมือง ยกกระบัตร 
ฯลฯ ทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ว่าราชการเมือง   

2. ด้านการปกครองแขวงหรืออําเภอ ได้มีการวางหลักการแบ่งแขวงหรืออําเภอตามพระราชบัญญัติปกครอง

ท้องท่ีใน พ.ศ. 2490 รวมท้ังยังได้ดําเนนิการจัดแบ่งเขตแขวงอําเภอในเมืองต่าง ๆ อีกหลายแห่งด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การตรวจราชการอันเป็นรากฐานในการจัดระเบียบการปกครองในสมัยต่อมา ตําแหน่งข้าราชการ
ของแต่ละอําเภอนั้นประกอบไปด้วยกรมการอําเภอตําแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และสมุห์บัญชีอําเภอ เป็นต้น  

3. ด้านการปกครองตําบลและหมู่บ้าน ได้มีการกําหนดให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าเขตปกครอง

ตามลําดับ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับท่ีจะได้รับเงินเดือนหรือการเลื่อนข้ันจากราชสํานักแต่อย่างใด ท้ังนี้ตามกฎเกณฑ์ของราช

สํานักนั้นอนุญาตให้ได้รับผลประโยชน์อย่างอ่ืนตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐดังกล่าวได้บ้าง อาทิ ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
หรือการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรบางอย่าง เป็นต้น ซ่ึงตําแหน่งดังกล่าวนี้เป็นตําแหน่งท่ีได้จากการเลือกต้ังตามระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย พ.ศ. 2438 โดยมาจากการท่ีราษฎรเลือกผู้ใดผู้หนึ่งท่ีตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านนั้น โดยท่ีเห็น

ว่าเป็นผู้ท่ีสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานในหมู่บ้านได้ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าของคณะพวกตนข้ึนมา 
สําหรับการสร้างเมืองราชบุรคีร้ังท่ีสี่นั้นการย้ายเมืองในคร้ังนี้ไม่มีการสร้างกําแพงเมือง และหลักเมืองดังเช่นการย้าย

เมืองเม่ือครั้งก่อน ๆ หากมีเพียงแค่การสร้างศาลาว่าการข้ึนใหม่ซ่ึงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําแม่กลองท่ีอยู่ตรงข้ามกับ

เมืองเดิม โดยการย้ายครั้งนี้ท่ีปรากฏเม่ือ พ.ศ. 2438 ท่ีมีการจัดระเบียบการปกครองท้องท่ีขึ้นโดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

ราชบุรี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) ในขณะนั้นซ่ึง

เป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีย้ายเข้ามาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี โดยได้ย้ายมาอยู่ท่ีบัญชาการมณฑล ณ ตึกของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ทรงชัย เจตะบุตรและคณะ, 2525, น. 54) และอีกสามปีต่อมาใน พ.ศ. 2440 ทรงโปรด

เกล้าฯ ให้พระยาเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ (เทียน บุนนาค) มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี โดยได้ย้ายท่ีว่าการเมืองมารวมกับศาลา

ว่าการมณฑลและสร้างเป็นอาคารซ่ึงใช้เป็นศาลากลางจังหวัดอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 
5. ลักษณะการปกครองของเมืองราชบุรีสมัยการปฏิรูป 
 

จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์การปกครองมาอย่างยาวนาน  ท้ังนี้หากย้อนกลับไปเม่ือคร้ังสมัยอยุธยา

จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว  คําว่า “เมือง” ตามทําเนียบศักดินาหัวเมืองมีการปรับเปลี่ยนชั้นอันดับของเมือง ได้แก่ เมือง
ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และเมืองชั้นจัตวาตามลําดับ ตามฐานะการปกครองในระบบเทศาภิบาล  นอกจากนี้ยังมีเมืองชั้นหัวเมือง

ท่ีขึ้นตรงต่อราชธานีหรือศูนย์กลางของอาณาจักรด้วยเช่นกัน  ซ่ึงในขณะน้ันราชบุรีเป็นเมืองในลําดับชั้นโท เนื่องด้วยปัจจัย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ทางสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน  ตลอดจนเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญ

ตั้งแต่เม่ือครั้งสมัยอาณาจักรธนบุรีถึงสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
คร้ันต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลท่ี 2 ได้ปรากฏหลักฐานการสร้างเมือง

ราชบุรีขึ้น โดยพระองค์ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายจากเมืองเดิมซ่ึงต้ังอยู่ทางฟากตะวันตกของฝั่งขวาแม่น้ําแม่กลองไปอยู่ทางฝั่ง

ซ้ายของแม่น้ําแม่กลอง ท้ังนี้มีการก่อสร้างกําแพงเมืองด้วยอิฐและปูนเป็นกําแพงใบเสมาโดยมีป้อม 6 หลัง ประตู 6 บานใหญ่

ภายในกําแพงเมือง  ใน พ.ศ. 2412 ได้มีการสร้างถนนหลังเมืองและถนนเขาวังข้ึนซ่ึงนับว่าเป็นถนนสายสําคัญท่ีใช้ในการ

คมนาคมมาจวบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงถนนสายเพชรบุรี ตั้งแต่เขตเมืองราชบุรีจนถึงจังหวัดเพชรบุรีตามลําดับ คร้ันในปีต่อมา

ทางการได้ทําการปฏิสังขรณ์วัดโพงามท่ีอยู่ติดต่อกับทําเนียบสมุหเทศาภิบาลทางทิศใต้ แล้วนําพระพุทธรูปจากวัดบนยอดเขา

สัตตนารถ (วัดเขาวังในปัจจุบัน) มาประดิษฐานและเปลี่ยนนามของวัดใหม่เป็นวัดสัตนารถปริวัตรเพ่ือใช้ในการปลูกสร้าง

พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เม่ือครั้นเวลาเสด็จประพาสต้น ซ่ึงแต่เดิมนั้นพระองค์ทรง

ประทับท่ีโรงพักตํารวจภูธรของเมืองราชบุรีเป็นพลับพลาท่ีประทับชั่วคราว  แต่ทว่าภายหลังเกิดเพลิงไหม้จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพลับพลาท่ีประทับไปสร้างใหม่ท่ียอดเขาสัตตนารถซ่ึงต่อมาเรียกว่าเขาวัง (มโน กลีบทอง, 2554, น. 24)  
และในปีต่อมาได้ทางการได้สร้างวัดศรีสุริยวงศ์ขึ้น ซ่ึงอยู่ติดกับศาลารัฐบาลมณฑลทางทิศเหนือ พร้อมกับสร้างศาลเจ้าขึ้นอยู่

ติดกับวัด ซ่ึงปัจจุบันท้ังศาลารัฐบาลมณฑลและศาลเจ้ายังปรากฏเป็นท่ีนับถือของชาวราชบุรีจวบจนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ดี นับต้ังแต่ พ.ศ. 2437 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หัวเมืองท่ีสําคัญ

ทางทิศตะวันตกของไทยในขณะนั้นประกอบไปด้วย เมืองราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และเมืองปราณบุรี

ตามลําดับ ซ่ึงมีการตั้งศูนย์กลางหน่วยบัญชาการข้ึนท่ีมณฑลราชบุรีเป็นสําคัญ  มณฑลราชบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพ้ืนท่ีท้ังสิ้นราว 40,000 ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด 23 อําเภอ และ 2 
กิ่งอําเภอ และต่อมาใน พ.ศ. 2438 รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังให้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) 
ซ่ึงขณะนั้นมีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาสุรินทร์ฤาชัย ซ่ึงเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีดํารงตําแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรก  จวบ
จนกระทั่งภายหลังได้มีการประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2441 เมืองราชบุรีจึงมีการจัดต้ังอําเภอ ตําบล 
หมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีของทางราชการข้ึน  ตลอดจนการจัดระเบียบหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครอง  โดยภายหลัง

จากการใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2440  ฉบับใหม่แล้วนั้นส่งผลให้จังหวัดราชบุรีแบ่งพ้ืนท่ีการบริหาร

ใหม่ภายในจังหวัดออกเป็น 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง เดิมเป็น “แขวงเมืองราชบุรี”  ซ่ึงมีพระราชบุรีเป็นนายแขวง  อําเภอ

โพธาราม  เดิมเรียกว่า “แขวงเจ็ดเสมียน”  อําเภอบ้านโป่ง  เดิมเรียกว่า แขวงถํ้าผาพอด  อําเภอดําเนินสะดวก  เดิมเรียกว่า 
“แขวงแพงพวย”  และอําเภอปากท่อ  เดิมเรียกว่า “แขวงปากธ่อ”  อย่างไรก็ดีในต่อมาจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดต้ังอําเภอ 
และกิ่งอําเภอข้ึนใหม่อีก 4 แห่ง ดังต่อไปนี้อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ กิ่งอําเภอวัดเพลง และกิ่งอําเภอสวนผึ้งตามลําดับ  

นับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังใหญ่

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารราชการแผ่นดินคร้ังใหญ่

นับต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  จังหวัดราชบุรีได้ถูกจัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการ

ปกครองในระดับอําเภอ นับต้ังแต่การปฏิรูปการบริหารการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือ 
พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดราชบุรีมีการแบ่งเขตการปกครองรวมท้ังสิ้น 8 อําเภอ 1 กิ่ง
อําเภอซ่ึงข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีคนแรกคือพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค)  

สําหรับผู้วา่ราชการเมืองราชบุรี (provincial governor) นั้น แต่เดิมมีการเรียกขานนามผู้ว่าราชการเมืองต่าง ๆ โดย
เรียกตามนามเมืองนั้น ๆ เนื่องด้วยราชทินนามเป็นท่ีตั้ง และนิยมเรียกใช้กันต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการ

เปลี่ยนราชทินนามเจ้าเมืองเป็นชื่อต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงต้ังราชทินนามเจ้า

เมืองเช่นเดียวกับประเพณีนิยมปฏิบัติในสมัยอาณาจักรอยุธยา  ในการพระราชทานบรรดาศักด์ิและต้ังตําแหน่งในคร้ังนั้นได้มี

การประกาศเป็นหลักฐานและมีอิทธิพลมาจนทุกวันนี้   
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ก่อนท่ีทางราชสํานักสยามได้มีการจัดการปกครองท้องท่ีโดยมีการรวมหัวเมืองต่าง ๆ เพ่ือจัดต้ังข้ึนเป็นมณฑลแต่ละ

แห่งข้ึนนั้น ก่อนหน้านี้ระเบียบการปกครองของสยามมีการแบ่งเมืองตามลําดับความสําคัญซ่ึงแบ่งออกเป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี 
และชั้นจัตวา และมีเมืองสําคัญคือเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวง  ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดรวมหัวเมืองต่าง ๆ ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกันตั้งข้ึนเป็นมณฑลเทศาภิบาล 
(อเนก นาวิกมูล, 2542, น. 115) และทรงกรุณาโปรดฯ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปกครองหัวเมืองใหม่โดยให้โอนสังกัดไป

ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยท้ังหมด พร้อมท้ังปรับเปล่ียนระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่โดยให้จัดต้ังเป็นกระทรวง ทบวงต่าง ๆ 
ขึ้น ซ่ึงมณฑลหรือมณฑลเทศาภิบาลที่จัดต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2440 ประกอบด้วยมณฑลแรกเร่ิมเพียง 4 มณฑลเท่านั้น คือ มณฑล

พิษณุโลกย์ มณฑลปราจีน มณฑลนครราชสีมา และมณฑลราชบุรี   
ท้ังนี้หน่วยการปกครองภูมิภาคในรูปแบบใหม่มีการเรียงลําดับจากขนาดใหญ่ไปสู่ขนาดเล็ก อันได้แก่ มณฑล  เมือง 

(จังหวัด) อําเภอ ตําบลและบ้าน (หมู่บ้าน) ตามลําดับ ท้ังนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดต้ัง

มณฑลเทศาภิบาลตามแต่ละภูมิภาค โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิสวรกุมาร กรมหลวงดํารงราชานุภาพทรง

ทําหน้าท่ีเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ในภาคกลางนั้นมณฑลราชบุรี ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 
2438 เมืองในมณฑลนี้ได้แก่เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี และเมืองปราณบุรี เมือง

ประจวบคีรีขันธ์ ตามลําดับ 
 
6. สรุป 
 

 กล่าวได้ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมานับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเนื่องจากราชบุรีถูกใช้เป็นเมืองหน้า

ด่านในการต้ังรับข้าศึกจากพม่า ราชบุรีมีความสําคัญเร่ือยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซ่ึงเมืองราชบุรียังคงเป็น

เมืองหน้าด่านในการตั้งรับข้าศึกโดยเฉพาะในสมัยสงครามเก้าทัพ  พัฒนาการของเมืองราชบุรีเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคด้วยการจัดต้ังราชบุรีขึ้นเป็นมณฑลเทศาภิบาลในภูมิภาคตะวันตก 
ผลของการปฏิรูปดังกล่าวทําให้ราชบุรีเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบราชการข้ึนใหม่ตามแบบตะวันตกและมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านการปกครองในเมืองแห่งนี้ในเวลาต่อมา 
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บทคัดย่อ  
 

ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบันมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่เดิมนั้น 
บุคคลที่ตัดสินใจใช้ความรุนแรงมักจะต้องเป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญมาก และผ่านกระบวนการคิดมาพอสมควร แต่ทว่าจาก
สังคมท่ีเคยอยู่กันแบบพ่ึงพาอาศัย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สังคมมีเป้าหมายพัฒนา
ด้านวัตถุจนละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจ จนทําให้มนุษย์ในสังคมมีความรู้สึกท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม มีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน 
พยายามรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่คํานึงว่าได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนหรือไม่จนนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และใช้ความ
รุนแรงเข้าหํ้าห่ันกัน โดยใช้อาวุธท่ีมีความร้ายแรงหากนําไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ของอาวุธน้ัน อาวุธน้ันเรียกว่า “ปืน” 
 
คําสําคัญ: ความรุนแรง  อาวุธ  ปืน  
 

Abstract 
 

The problem of violence that have occurred in present  have changed a lot from the past. 
Originally, someone who decided to use a violence, it must always be the important issues and passed 
process of thought fairly. However, the society that once existed between interdependent changes to the 
modern technology era. The society aims to develop economic until it neglects the moral development. 
This makes human in the present society changed. They are more selfish and violent, try to protect their 
right without considering other rights and make a fight. Moreover, they use the violence with firearms. 
 
Keywords: violence, weapon, firearm  
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1. บทนํา  
 

   ปัญหาการใช้ความรุนแรงท่ีมีอาวุธปืนเข้ามาเก่ียวข้องเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน และนับวันจะทวีความรุนแรง

มากข้ึน ซ่ึงแต่เดิมนั้น การใช้อาวุธปืนเพ่ือเข้าหํ้าห่ันหรือทําร้ายกันนั้น มักจะต้องมีมูลเหตุจูงใจหรือมีสาเหตุ เช่น ใช้เพ่ือป้องกัน

ตนเอง ใช้เพราะบันดาลโทสะ หรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้การใช้อาวุธปืนในท่ีสาธารณะ

เป็นท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปและเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ซ่ึงลักษณะของการใช้ความรุนแรงท่ีมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องมีตั้งแต่การนํามาใช้

เพ่ือการข่มขู่ในท่ีสาธารณะไปจนถึงการกราดยิงผู้บริสุทธ์ิ 
   บ่อยครั้งท่ีการเกิดเหตุฆ่ากันตายนั้น ผู้บริสุทธ์ิมากมายท่ีต้องรับผลร้ายจากการกระทํานั้น โดยเฉพาะการกราดยิง

มักจะปรากฏบ่อยคร้ังในต่างประเทศ เช่น กราดยิงสังหารหมู่ท่ีลาสเวกัสในบริเวณท่ีจัดคอนเสิร์ต (ไทยรัฐออนไลน์, 3 ตุลาคม 
2560, https://www.thairath.co.th/content/1088779)  กราดยิงชาวมุสลิมกําลังทําละหมาดในมัสยิด จังหวัดไซนาย

เหนือของอียิปต์ (ไทยรัฐออนไลน์, 24 พฤศจิกายน 2560, https://www.thairath.co.th/content/1135550)  มือปืนบุกเข้า

ยิงผู้คนในพิธีนมัสการประจําวันอาทิตย์ ท่ีโบสถ์เฟิร์ส แบ๊บติสต์ (First Baptist Church) ในเมืองซัตเทอร์แลนด์ สปริงส์ ของ
รัฐเท็กซัส ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 26 ราย และบาดเจ็บอีกราว 20 ราย ซ่ึงในจํานวนนั้นมีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วย (บีบีซี 
ออนไลน์, 6 พฤศจิกายน 2560, http://www.bbc.com/thai/international-41882051) เหตุมือปืนกราดยิงคนในตลาด

คริสต์มาสท่ีเมืองสตราสบูร์กของฝรั่งเศส (ไทยโพสต์ ออนไลน์, 12 ธันวาคม 2561, https://www.thaipost.net/main/ 
detail/24047)และล่าสุดท่ีเกิดข้ึนไม่นานมานี้คือ การกราดยิงท่ีประเทศนิวซีแลนด์ มือปืนสัญชาติออสเตรเลียบุกเข้าไปกราด

ยิงในมัสยิด 2 แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ช ทําให้มีผู้เสียชีวิต 49 คน และได้รับบาดเจ็บ 48 คน โดยในการกราดยิงครั้งนี้เป็นไป

อย่างเลือดเย็นและมือปืนได้ทําการถ่ายทอดสดการกราดยิงอีกด้วย (บีบีซี ออนไลน์, 15 มีนาคม 2562, https://www.bbc. 
com/thai/international-47579563) 
   พฤติการณ์การใช้อาวุธปืนทําร้ายกันจนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริสุทธ์ิมิได้เกิดเพียงแค่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่
ได้ลุกลามเข้ามาในประเทศไทยเช่นกัน เช่น คนร้ายก่อเหตุยิงนักเท่ียวชายหญิงในสถานบันเทิง เนื่องมาจากความไม่พอใจจน

นําไปสู่การทําร้ายร่างกายก่อนท่ีคนร้ายจะชักปืนยิงผู้ตาย 3 นัด และใช้อาวุธปืนยิงเบิกทางอีกหลายนัดเพ่ือว่ิงหนีออกจากร้าน

จนเป็นเหตุให้นักเท่ียวท่ีมาใช้บริการได้รับบาดเจ็บ (ไทยรัฐออนไลน์, 7 พ.ย. 2561, https://www.thairath.co.th/content/ 
1414290) หรือการตัดสินปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง เช่น คนร้ายกอ่เหตุยิงยกครัว รวม 5 ศพ หลังเคยขู่ฆ่าท้ังบ้าน (ข่าวสด 
ออนไลน์, 14 มกราคม 2562, https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2084325) 

จากข่าวสารต่าง ๆ ท่ีปรากฏท้ังในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงท่ีมีการนําอาวุธปืนมาใช้ในการก่อ

เหตุมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซ่ึงหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้

ต่อไปอาจกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐและต่อการพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ี

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นตัวสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องสร้างความเชื่อม่ันให้แก่

นักท่องเที่ยวในด้านของความปลอดภัย การท่ีมีการใช้ความรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมากเกินไปย่อมทําให้ความเชื่อม่ันใน

ความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินน้อยลง  
 

2. สถานการณ์การใช้ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับอาวุธปืน 
 

   จากสถิติของการครอบครองอาวุธปืนของประเทศต่าง ๆ แสดงให้เห็นการแบ่งอาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภท คือ 
อาวุธปืนท่ีอยู่ในความครอบครองของเอกชน (Civilian Guns) และอาวุธปืนท่ีอยู่ในความครอบครองของรัฐ (Government 
Guns) (http://www.gunpolicy.org/firearm/ home) โดยพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีอาวุธปืนท่ีอยู่ใน

ความครอบครองของเอกชน (Civilian Guns) มากท่ีสุด จํานวน 310,000,000  กระบอก ส่วนประเทศไทยมีจํานวนถึง 
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10,000,000 กระบอก ซ่ึงเป็นอาวุธปืนท้ังท่ีถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ส่วนประเทศท่ีจัดว่ามีอาวุธปืนอยู่ในความ

ครอบครองของเอกชนน้อยท่ีสุด คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม จํานวน 5,400 กระบอก 
  ประเทศต่าง ๆ มักมีประสบการณ์ท่ีน่าเศร้าจากการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจนต้องนําไปสู่การออก

กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุม ตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนท่ีมีมาอย่างยาวนาน

มักเร่ิมต้นด้วยการมีอาวุธปืนไว้เพ่ือป้องกันตนเองจนพัฒนาไปสู่การใช้อาวุธปืนผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะประสบการณ์การ

กราดยิงท่ีทําให้ผู้บริสุทธ์ิต้องรับเคราะห์   
  ตั้งแต่สมัยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ประชาชนสหรัฐอเมริกาเป็นชาวอังกฤษที่

อพยพมาต้ังรกรากในดินแดนแห่งใหม่ จึงไม่มีการจัดต้ังกองทัพของตนเอง เม่ือถูกรัฐบาลอังกฤษกดขี่ข่มเหงด้วยการรีดภาษี

เสมือนประเทศอาณานิคมและปฏิบัติต่อตนอย่างไม่ใช่ชาวอังกฤษ ประชาชนจึงต่อต้านการกดข่ีข่มเหงและรวมตัวกันลุกข้ึนถือ

อาวุธทําหน้าท่ีปกป้องชีวิตทรัพย์สินและเสรีภาพของตนเองและครอบครัวจากการรุกรานของรัฐบาลอังกฤษจนนําไปสู่การประกาศ

อิสรภาพ จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 1791 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการมีและครอบครองอาวุธปืน 
(the right of the people to keep and bear arms) ว่าไม่อาจจะละเมิดได้ (The Second Amendment (Amendment II) 
to the United States Constitution was adopted on December 15, 1791 as part of the Bill of Rights “A well 
regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear 
Arms, shall not be infringed.”) 
  ในสหราชอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอาวุธปืนในระยะแรกค่อนข้างจํากัดโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลด

อาชญากรรมรุนแรงซ่ึงเชื่อกันว่าเหตุผลเหล่านี้มาจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในรัสเซีย และทําให้คนรัสเซีย

หลั่งไหลล้ีภัยเข้ามาในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการสิ้นสุดของสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งและการฝึกอบรมกองทัพท่ี

มีการใช้อาวุธปนื ทําให้จํานวนของอาวุธปืนเพ่ิมข้ึน จึงนําไปสู่การกําหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานสําหรับการขอออกใบอนุญาตอาวุธ

ปืนท่ียังคงใช้ระบบนี้อยู่จนถึงทุกวันนี้ (Clare Feikert-Ahalt, https://www.loc.gov/law/help/firearmscontrol/great 
britain.php:  89-108) 
  ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนท่ีค่อนข้างผ่อนปรน กฎข้อบังคับอาวุธปืนเป็นความรับผิดชอบของ

แต่ละรัฐและเขตปกครองของออสเตรเลีย ในขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 51 ของประเทศออสเตรเลียไม่ได้มอบอํานาจให้รัฐสภา

บัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืน จนกระท่ังเม่ือ ค.ศ. 1996 มือปืนชายอายุ 28 ปี ยิงปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติฆ่าคน 35 คนและบาดเจ็บ

อีก 18 คนรอบ ๆ พอร์ต อาเธอร์ (Port Arthur) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย มือปืน

รอดชีวิตและรับสารภาพ  มือปืนถูกตัดสินลงโทษจําคุกสามสิบห้าปีโดยไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน เหตุการณ์คร้ังนี้ทําให้ท่ี

ประชุมรัฐมนตรีออสตราเลเซียน (the Australasian Police Ministers’ Council - APMC) ตกลงท่ีจะให้จัดทําแผนการ

ควบคุมอาวุธปืน (Kelly Buchanan, https://www.loc.gov/law/help/ firearms-control/australia.php : 16-34) 
  ประเทศเยอรมนี ในช่วงปี ค.ศ. 1928 เป็นช่วงเวลาท่ีมีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธอยู่ในดินแดนเยอรมันและอาวุธปืนจาก

สงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งยังคงอยู่ในมือของประชาชน ระบอบการปกครองของฮิตเลอร์ได้ฆ่าล้างศัตรูของพรรคสังคมนิยม

แห่งชาติโดยใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีการจํากัดและเลือกปฏิบัติหลายประการ เม่ือเป็นเช่นนี้ จึงมีการประกาศใช้กฎหมายอาวุธปืนในปี 
ค.ศ. 1938 โดยมีบุคคลบางประเภทท่ีให้มีใบอนุญาตได้และมุ่งเป้าไปท่ีการปรับปรุงทักษะการต่อสู้ของประชาชน หลังจากนั้น 
ประชาชนรวมท้ังผู้บริหารของประเทศเยอรมนีรู้สึกยํ่าแย่จากการกราดยิงในโรงเรียนหลายแห่งในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ในปี ค. ศ. 2002 เด็กอายุสิบเก้าปีท่ีถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองเออร์เฟิร์ต (Erfurt) ได้
เข้าไปในโรงเรียนพร้อมปืนพกก่ึงอัตโนมัติ และยิงคนตายไป 16 คน ในปี ค.ศ. 2006 เด็กวัยแปดขวบเข้าไปในโรงเรียนเก่าของ

เขาและใช้ปืนไรเฟิลยิงคนเสียชีวิตไป 5 คน ก่อนท่ีจะฆ่าตัวตาย และในปี ค.ศ. 2009 เกิดการสังหารหมู่ท่ีวินเนนเดน 
(Winnenden) เด็กอายุสิบเจ็ดปีได้เข้าไปในโรงเรียนเก่าของเขาพร้อมอาวุธปืนพกก่ึงอัตโนมัติและเร่ิมยิงอย่างสนุกสนานซึ่งเขา

ยังคงยิงปืนต่อไปในขณะท่ีหนีการจับกุมการกระทําของเขาได้ฆ่าคนไปจํานวน 15 คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน จนทําให้
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ประเทศเยอรมันต้องออกกฎหมายมาควบคุมอาวุธปืนและกลายเป็นประเทศท่ีมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนท่ีเข้มงวดท่ีสุดแห่ง

หนึ่งในโลก (Edith Palmer, https://www.loc.gov/law/help/ firearms-control/germany.php : 80-88) 
   ในประเทศญ่ีปุ่น ปืนถูกนํามาแพร่หลายผ่านพวกลูกหลานขุนนาง (Wako) และชาวยุโรปในช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 
ในปี ค.ศ. 1588 ผู้ปกครองญี่ปุ่น โชกุนฮิเดโยชิ โตโยโตมิ (Hideyoshi Toyotomi) มีประกาศห้ามประชาชนครอบครองดาบ

และอาวุธปืน "มาตรการนี้มีข้อดีสองข้อจากมุมมองของผู้ปกครองในเร่ืองการป้องกันการจลาจลและการแยกแยะชาวนาออก

จากทหาร" ในปี ค.ศ. 1868 ประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนจากระบบสังคมศักดินาเป็นประเทศท่ีทันสมัย จนถึงปี ค.ศ. 1872 รัฐบาล

เมจิได้ออกกฎควบคุมอาวุธปืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้ “คนไม่ดีใช้ปืน” ในปัจจุบัน ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ครอบครองอาวุธปืนเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลานาน จากการท่ีมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดมาก ทําให้จํานวนผู้ท่ีมีอาวุธปืนลดลง 
อัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนมีจํานวนตํ่า แต่ในทางตรงกันข้าม อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับสูงมากและ

หลายคนคาดการณ์ว่าถ้าหากปล่อยให้คนญี่ปุ่นสามารถมีปืนได้อย่างอิสระ อัตราการฆ่าตัวตายจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว (Sayuri 
Umeda, https://www.loc.gov/law/help/  firearms-control/japan.php : 116-131) 
   ในประเทศจีน มาตรการควบคุมจํานวนอาวุธปืนในดินแดนของประเทศจีนเป็นผลมาจากช่วงเวลาท่ียาวนานของ

สงครามกลางเมืองท่ีจบลงด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 1949 ภายหลังท่ีจีนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (PRC)  จีนได้กําหนดมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืน ประกาศใช้ในวันท่ี 27 มิถุนายน 1951 
(มาตรการชั่วคราว) มีหลายมาตราในมาตรการชั่วคราวท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือระบุมาตรการควบคุมจํานวนอาวุธปืนในดินแดน

ของประเทศจีน ตัวอย่างเช่น มีบทบัญญัติท่ีอนุญาตให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ (ตํารวจ) ทุกระดับสามารถ

ตรวจสอบอาวุธปืนท้ังหมดในพ้ืนท่ีและอนุญาตให้หน่วยงานออกใบอนุญาตแก่ผู้ท่ีมีอาวุธปืนได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 มาตรการ
ชั่วคราวถูกแทนท่ีด้วยมาตรการในการควบคุมอาวุธปืน ต่อมา เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 1996 กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชน

จีนว่าด้วยการควบคุมอาวุธปืน (Firearms-Control Law) ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประจําสภาประชาชนแห่งชาติ 
(National People's Congress - NPC) (Laney Zhang, https://www.loc.gov/law/help/firearmscontrol/china.php 
: 61-71) 
  ส่วนประเทศไทยนั้น เร่ิมรู้จักอาวุธปืนในช่วงปี พ .ศ . 2030 โดยเรียกว่า “ปืนแก๊ป” พบหลักฐานผ่านทาง

ประวัติศาสตร์ว่ามีการนําปืนใหญ่มาใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนรัตนโกสิ

นทรศก 131สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปี ร.ศ. 131 (พ.ศ.2455) อันเนื่องมาจากอาวุธปืนแพร่หลายใน

สังคมไทยมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนได้พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมจนถึงปัจจุบัน 
กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นมาเพ่ือควบคุมอาวุธปืนนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” ในช่วงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการมอบอาวุธปืนเถ่ือนพร้อมกับให้มีการรับจด

ทะเบียนอาวุธปืนเถ่ือนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจัดระบบการควบคุมอาวุธ

ปืนให้ถูกต้องมากขึ้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายเน้นหนักท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการกําหนดให้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนท่ีไม่ถูก

กฎหมาย ดังนั้น ก่อนท่ีรัฐบาลจะกวาดล้างอย่างเด็ดขาด รัฐบาลจึงให้โอกาสแก่ผู้ท่ีมีอาวุธปืนท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ใน

ครอบครองนํามามอบให้แก่ทางราชการโดยการออกพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นําอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. 2546 ภายในเวลาท่ี

กําหนดและไม่มีการชดใช้ราคาหรือจดทะเบียนใหม่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 121 ตอนท่ี 62 ก)  ในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) 
รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปรับปรุง “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490” เพ่ือให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  จากสถานการณ์การใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนในประเทศดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศต่าง ๆได้
พยายามออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนนั้น ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากมนุษย์นําอาวุธปืนไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง นํามาหํ่าห่ัน 
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ทําร้ายซ่ึงกันและกัน จึงมีความจําเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมให้การใช้หรือครอบครองอาวุธทําได้ยากข้ึนเพ่ือลดความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอาวุธปืน ซ่ึงบางประเทศก็จะมีความเข้มงวดและยุ่งยากมากจนประชาชนไม่ต้องการที่จะครอบครองอาวุธ 
เช่น ประเทศญี่ปุ่น  
 
3. ความรุนแรงกับอาวุธปืน 

 

 Violence Prevention Alliance (VPA) กล่าวถึงปัญหาความรุนแรง โดยให้คํานิยามไว้ในรายงานโลกเร่ืองความ

รุนแรงและสุขภาพ (World report on violence and health - WRVH) ว่า ความรุนแรง หมายถึง การใช้กําลังบังคับหรือใช้

อํานาจทางกายท่ีคุกคามต่อตัวเอง บุคคลอ่ืน หรือต่อกลุ่มหรือชุมชน ท่ีส่งผลให้เกิดหรือมีโอกาสสูงท่ีจะทําให้เกิดการบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ความเสียหายทางจิต การยับย้ังความเจริญงอกงามหรือการกีดกัน ปิดกั้น ทําให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการ
ได้รับในสิ่งท่ีสมควรจะได้รับ (http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/)  
 องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1995) ให้คํานิยามความรุนแรงไว้ว่า คือ ความต้ังใจและจงใจ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาว่าการกระทํานั้นเป็นความรุนแรงหรือไม่ ดงันี้ (นันทพันธ์ ชินล้ํา, 2546)  
 1) ความรุนแรงท่ีเกิดจากความจงใจนั้น ไม่จําเป็นต้องจงใจก่อให้้เกิดผลเสียหาย กล่าวคือ ผู้ใช้ความรุนแรงจงใจ

กระทําพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลเสียหรือมีแนวโน้มสูงท่ีจะก่อให้เกิดผลต่อผู้ถูกกระทํานั้น แต่ผู้กระทําอาจไม่ต้องการให้เกิดผล

ร้ายแรงเกินไปกว่าท่ีตั้งใจไว้ เช่น วัยรุ่นยกพวกตีกัน พกพาอาวุธไปด้วย ความต้ังใจคือแค่สั่งสอน แต่พลาดพล้ังรุนแรงเกินไปจน

เป็นเหตุให้มีการบาดเจ็บล้มตาย 
 2) การแยกแยะความจงใจ หรือต้ังใจกระทําความรุนแรง สามารถพิจารณาบนพ้ืนฐานของความต้ังใจกระทําให้้

บาดเจ็บกับความตั้งใจท่ีจะกระทําความรุนแรง ซ่ึงอาจถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมของท้องถ่ินนั้น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรม ผู้กระทําความรุนแรงในบางสังคมอาจตั้งใจกระทําอันตราย แต่่โดยพ้ืนฐานของวัฒนธรรมในสังคมนั้นไม่ได้้มองการ

กระทําดังกล่าวเป็นการใช้้ความรุนแรง เช่น การฆ่าเพ่ือรักษาศักด์ิศรีของครอบครัวท่ีในบางวัฒนธรรมสามารถทําได้ตามกฎ

แห่งวัฒนธรรมนั้น แต่ในบางวัฒนธรรมเห็นว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิในชีวิตของตนเอง 
  3) การจงใจกระทําความรุนแรง ขึ้นอยู่กับระดับของความต้ังใจ ผู้กระทําความรุนแรงบางคนต้ังใจทําให้เกิดการ

บาดเจ็บและจงใจท่ีจะใช้ความรุนแรง แต่ไม่ได้ต้องการให้้เกิดผลมากเกินกว่าท่ีตนกระทํา เช่น บุคคลท่ีพยายามจะฆ่าตัวตาย 
ไม่ได้ตอ้งการท่ีจะตายแต่ต้องการเรียกร้องความสนใจ 
  นอกจากนี้ รายงาน WRVH ยังแสดงให้เห็นถึงประเภทของความรุนแรง ได้แก่ 1) ความรุนแรงต่อตนเอง 2) ความ
รุนแรงระหว่างบุคคล และ 3) ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (WHO, http://www.who.int/violenceprevention/approach/  
definition/en/) 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าความรุนแรงตามคํานิยามขององค์กรอนามัยโลก จะเน้นท่ีเจตนา ความต้ังใจ จงใจ ในการกระทํา

ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนด้วยการใช้กําลังเพ่ือให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจ รวมไปถึงการกีดกัน ปิดกั้นเสรีภาพหรือการใช้

สิทธิต่าง ๆ 
 ข้อมูลจากหนังสือ Understanding Violent Behavior กล่าวว่า มีปัจจัย 3 ประการท่ีทําให้มนุษย์ใช้ความรุนแรง 

คือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีความเป็นสังคมสูง มีความหวงแหนอาณาเขต และมีความฉลาด ด้วยความหวงแหนอาณาเขต 
มนุษย์จึงรวมกลุ่มกันเพ่ือป้องกันอาณาเขตของตน ใช้วิธีการท่ีชาญฉลาดเพื่อป้องกันผู้รุกราน มีการวางแผนอย่างรอบคอบใน

การใช้ความรุนแรง คิดวิธีการฆ่าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีนําไปสู่การใช้ความรุนแรงแบบกลุ่มไม่สามารถ

นํามาอธิบายความรุนแรงระหว่างบุคคลได้ เพราะความรุนแรงระหว่างบุคคลน้ันอาจเกิดจากความเห็นท่ีไม่ตรงกันเพียง

เล็กน้อยก็สามารถนําไปสู่การเผชิญหน้ากับความตายได้ ความรุนแรงถูกขับออกมาอย่างบ้าคลั่ง อารมณ์ท่ีตอบสนองต่อการ

คุกคามเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์เข้าทําร้ายผู้อ่ืน แต่มนุษย์ท่ีมีพฤติกรรมไม่ชอบใช้ความรุนแรง มีครอบครัว อาชีพม่ันคง และ
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ผูกพันกับสังคมในรูปแบบอ่ืน ๆ จะมีความรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงต่อมนุษย์ด้วยกัน กล่าวคือ จะไม่ใช้ความรุนแรงใน
การตัดสินปัญหา (Christine Wilcox, 2018 : 6-7)  

  แม้ว่ามนุษย์จะมีความโน้มเอียงในการใช้ความรุนแรง แต่มนุษย์ก็ยังมีความรู้สึกเกลียดการฆ่า คนจํานวนน้อยเท่านั้น

ท่ีชอบใช้ความรุนแรงหรือฆ่าผู้อ่ืนแม้จะไม่ได้ถูกคุกคามก็ตาม เพราะว่ามนุษย์มีความสามารถในการหย่ังรู้ การหย่ังรู้จึงทําให้

มนุษย์มีจินตนาการว่าบุคคลอ่ืนรู้สึกกับตนอย่างไร และมีประสบการณ์จากความรู้สึกนั้น ความสามารถเหล่านี้จะถูกถอดรหัส

เก็บไว้ในสมองมนุษย์และเชื่อมต่อซ่ึงกันและกัน ใส่ใจในกันและกันและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ขึ้นมา การหย่ังรู้ยังทําให้

มนุษย์มีการร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม ไม่ใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในกลุ่มและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์

หลายท่านเชื่อว่า มนุษย์ได้รับประโยชน์จากการรวมตัวและแบ่งปันมากกว่าการใช้ความรุนแรงเพ่ือให้ได้มาและการปกป้อง

ทรัพยากร (Christine Wilcox, 2018 : 7) 
  นอกจากนี้ อารมณ์โกรธยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ตัดสินใจใช้ความรุนแรงได้ ซ่ึงอารมณ์โกรธ คือ การตอบสนองแบบ

อัตโนมัติต่อการถูกคุกคามท่ีจะค่อย ๆ เกิดข้ึนเพ่ือปกป้องตนเอง เม่ือมนุษย์ถูกทําให้โกรธ พวกเขาจะแสดงออกเกินกว่ามนุษย์

ปกติจะทําได้ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่ง ความรวดเร็ว ความทรหดอดทน มนุษย์ทุกคนสามารถบ้าคลั่งได้ และความโกรธ 
ความบ้าคลั่งนี้จะทําให้ขาดการควบคุมตนเอง และสามารถนําไปสู่ความตายได้ 
  ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ต่อการตอบสนองความโกรธ แต่มีเพียงเล็กน้อยท่ีใช้ความรุนแรง คนส่วนใหญ่

สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ คนท่ีใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอ่ืนบางครั้งก็มีบุคลิกท่ีอาจอธิบายถึงความรุนแรงได้ 
เช่น เคยถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือมีลักษณะผิดปกติทางจิต แต่นักจิตวิทยาเห็นว่า การถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กไม่ได้

หมายความว่าจะเป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรง Laura Hayes จิตแพทย์ ได้ให้ความเห็นว่า “การกระทําผิดท่ีใช้ความ

รุนแรงโดยบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตจะมีสิ่งท่ีทําให้สังเกตได้หรือมีลักษณะท่ีเด่นกว่าคนอ่ืน ถ้าการกระทําผิดกฎหมายท่ีใช้ความ

รุนแรงโดยบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตถูกนํามาเป็นข้ออ้างเพ่ือไม่ต้องรับผิด จะทําให้การประกอบอาชญากรรมที่ใช้ความ

รุนแรงจะยังคงดําเนินต่อไปถึงร้อยละ 96” สิ่งหนึ่งท่ีอาชญากรท่ีใช้ความรุนแรงมีอยู่ท่ัว ๆ ไป คือ การไม่สามารถควบคุมการ

ตอบสนองจ่อความโกรธได้ Laura Hayes กล่าวว่า “อาชญากรรมท่ีรุนแรงมักถูกกระทําโดยบุคคลท่ีสูญเสียความสามารถใน

การควบคุมและปรับปรุงการตอบสนองของพวกเขาต่ออันตรายท่ีเกิดข้ึน” เพราะเหตุนี้ อาชญากรที่ใช้ความรุนแรงมักมีประวัติ

การมีพฤติกรรมท่ีรุนแรง โดยร้อยละ 80-90 ของฆาตกรจะมีบันทึกประวัติการกระทําผิดมาก่อน บุคคลท่ีสูญเสียทักษะท่ี

จําเป็นต่อการใช้เหตุผล การรับรู้ และอารมณ์ท่ีม่ันคง ในตอนแรกบุคคลเหล่านี้จะหวาดกลัวและส่งสัญญาณของความก้าวร้าว 
ซ่ึงจะทําพฤติกรรมนี้ซํ้าแล้วซํ้าอีก และเพ่ิมระดับความรุนแรงมากขึ้น คนท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ มักมีแนวโน้มท่ีจะ

กระทําความผิดท่ีใช้ความรุนแรง พวกเขาอาจจะมีประวัติของการใช้ความรุนแรงเข้ามาโดยไม่รู้ตัว (Laura Hayes, 

www.slate.com) 
  หนทางในการลดความรุนแรงในสังคมคือการควบคุมความโกรธ โดยการสร้างทักษะของการระงับอารมณ์ให้แก่

บุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมความโกรธของตนได้ เด็กและผู้ใหญ่ควรถูกสอนเทคนิคในการจัดการกับความโกรธ เช่น การหายใจ

เข้าลึก ๆ เม่ือมีความโกรธ การฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนก่อนท่ีจะใช้ความรุนแรง นักจิตวิทยา Melanie Greenberg ได้
กล่าวถึงเทคนิคการทํางานว่า “การฝึกฝนจิตของตนเองซํ้า ๆ จะทําให้การกระทําท่ีมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปจากความโกรธหรือ

ความกลัวลดน้อยลง” เพราะสมองของมนุษย์มีความยืดหยุ่น มนุษย์สามารถเรียนรู้การตอบสนองในรูปแบบใหม่ ๆ เม่ืออยู่ใน
ภาวะกดดันและอุปสรรค ความผิดหวังต่าง ๆ ได้ และด้วยการฝึกฝน การตอบสนองท่ีดีสามารถเข้ามาแทนท่ีการตอบสนอง

ความโกรธได้ (Melanie Greenberg, 2018 : 20) 
  ตัวอย่างของการใช้อาวุธท่ีอาจนําไปสู่ความตายในยุคปัจจุบันท่ีพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือ อารมณ์โกรธจากการใช้รถใช้

ถนน ในหนังสือของ Fields เร่ือง Why We Snap: Understanding the Rage Circuit in Your Brain ได้เขียนเกี่ยวกับการ

กระตุ้นท่ีเกิดจากความโกรธและความรุนแรงระหว่างมนุษย์ด้วยกัน Fields ได้จัดกลุ่มสิ่งกระตุ้นให้เกิดความโกรธไว้ 9 กลุ่ม 
เรียกสั้น ๆ ว่า LIFEMORTS ได้แก่ (Douglas R. Fields, 2018: 12) 
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  1) การถูกโจมตี (Life-or-Limb) 
  2) การพูดแดกดัน ดูถูก (Insult) 
  3) ครอบครัวถูกคุกคาม (Family) 
  4) การถูกล่วงล้ําอาณาเขต (Environment) 
  5) ความริษยา ความโกรธท่ีถูกกระตุ้นจากความอิจฉา (Mate) 
  6) การถูกรบกวนความสงบเพราะบุคคลท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสังคม (Order in society) 
  7) ทรัพยากร การถูกรบกวนความเป็นเจ้าของ (Resources) 
  8) ชนเผ่า คนกลุ่มน้อย การถูกคุกคามจากอีกกลุ่มหนึ่ง (Tribe) 
  9) การหยุด โกรธเม่ือถูกยับย้ัง ควบคุม (Stop) 
  ความโกรธสามารถเกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งในกระบวนการ LIFEMORTS เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมากับลูกเล็ก ของ

เธอ ในขณะท่ีรถติดอยู่บนท้องถนน รถอีกคันหนึ่งทําให้เธอและครอบครัวอยู่ในอันตราย (Life-or-Limb และ Family) ด้วย
การขับรถมาชนรถของเธอ (Resources) อันเนื่องมาจากการขับรถตัดหน้าทางท่ีรถของเธอกําลังว่ิงไป (Environment) ซ่ึงเป็น

การละเมิดกฎหมาย (Order in society) ทําให้การเดินทางของเธอต้องช้าลง (Stop) ซ่ึงคนท่ีขับรถตัดหน้าเธอนั้นไม่ใช่ผู้หญิง 
(Tribe) และแสดงท่าทีไม่ดีต่อเธอราวกับว่าเธอเป็นคนผิด (Insult) ในทุก ๆ ฉากท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดมาจากความริษยา (Mate) 
ของคู่กรณีท่ีสร้างขึ้นมา ผู้หญิงท่ีตกอยู่ในสภาวะการจราจรท่ีมีปัญหา ย่อมตกอยู่ในสภาวะกดดัน เธออาจกลายเป็นคนท่ีเกร้ียว

กราดและโมโหร้ายได้ 
  การท่ีมนุษย์ไม่สามารถระงับอารมณ์โกรธ ย่อมนําไปสู่การใช้ความรุนแรง ซ่ึงจากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า ความ
รุนแรงท่ีเกิดบนท้องถนนในประเทศไทยนั้น มักเร่ิมต้นจากอารมณ์โกรธ และหากบุคคลนั้นมีอาวุธอยู่ในมือ ย่อมนํามาซ่ึงความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวง ดังท่ีปรากฏในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มากมาย เช่น คดีลุงวิศวะยิงวัยรุ่นด้วยเหตุไม่พอใจในเร่ืองการใช้

รถใช้ถนนร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีหัวร้อนชักปืนขู่รถแท็กซ่ีกลางถนน เป็นต้น นอกจากน้ี การใช้อาวุธปืนยังพบได้ในเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
นอกจากบนท้องถนน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การประกอบอาชญากรรมที่มักมีการใช้อาวุธปืนเข้ามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าด้วย

ประเด็นชู้สาว หึงหวง เช่น กรณียิงยกครัว 7 ศพ โดยภรรยาเปิดเผยว่าสามีจะดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้าน ชอบกินเหล้า

เมายา จึงเป็นเหตุให้ครอบครัวรับไม่ได้ และโมโหท่ีภรรยาไม่กลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ประกอบกับถูกนินทาและพ่อตาจะไล่

ออกจากบ้าน จึงลงมือฆ่า หรือแม้กระท่ังการใช้ความรุนแรงท่ีเพ่ือก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ี เช่น คนร้ายบุกยิงพระวัดรัตนานุภาพ  
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สังหารเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอําเภอมรณภาพพร้อมพระลูกวัดรวม 2 ศพ บาดเจ็บสาหัส 2 รูป รวม
ไปถึงการใช้อาวธุปืนในการฆ่าตัวตาย 
  การใช้ความรุนแรงโดยใช้อาวุธปืนท่ีเกิดจากอารมณ์ ในทางอาชญาวิทยามองว่า ผู้ใช้ความรุนแรงอาจมีปัญหาในการ 
ควบคุมตนเองต่ํา  โดยทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory) ของก็อดเฟรดสัน  และ เฮอร์ชิ (Michael 
Gottfredson & Travis Hirschi) ได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของสถาบันครอบครัวในการสร้างพลังอํานาจในการควบคุม

พฤติกรรมของคนเราโดยตรงนั่นคือ การอบรมบ่มนิสัย การดูแลเอาใจใส่ และการลงโทษ   
  การไม่สามารถยับย้ังอาการไม่ดีตา่ง ๆ เรียกว่า “การควบคุมตนเองตํ่า” เช่น หุนหันพลันแล่น ไม่ใยดีต่อผู้อ่ืน ชอบใช้

กําลังมากกว่าความคิด ชอบเสี่ยง ชอบใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด มองเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่มองให้ไกล เจ้าอารมณ์ ซ่ึง
สาเหตุของ “การควบคุมตนเองตํ่า” มาจากการอบรมเลี้ยงดูไม่ดีมาแต่เยาว์วัย ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ ผู้ปกครองไม่ลงโทษเม่ือมี

การทําผิด ขนาดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่ครบ หากเราไม่สามารถยับย้ังอาการท่ีจะกระทําผิดได้ เรียกว่า “การ
ควบคุมตนเองต่ํา” อาจนําไปสู่การกระทําผิดได้ง่าย การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแต่วัยเด็กย่อมส่งผลเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่า
เด็กนั้นจะเป็นผู้ถูกใช้ความรุนแรงหรือเป็นคนท่ีลงมือใช้ความรุนแรงเองก็ตาม เม่ือการใช้ความรุนแรงเกิดข้ึนซํ้า ๆ เป็นประจํา 
จะทําให้เกิดความเคยชิน การควบคุมตนเองตํ่าลงเรื่อย ๆ และนําไปสู่การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
จึงทําให้จบลงด้วยการใช้ความรุนแรงเป็นเคร่ืองตัดสิน ดังนั้น หากบุคคลเหล่านี้มีอาวุธอยู่ในมือ สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้อย่าง
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ง่ายดาย ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจึงย่อมมิใช่ผลร้ายธรรมดาแต่เป็นผลท่ีอาจทําให้ถึงแก่ความตายได้ เช่นกรณีของนักโทษชายท่ีชื่อ ไอซ์ 
เด็กหนุ่มอายุ 19 ปี 
  ไอซ์เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาท่ัวไปท่ีชอบเที่ยว มีแฟน มีเพ่ือนมากมาย แต่เพ่ือนท่ีไอซ์คบนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือท่ีไม่ได้

เรียนหนังสือ ไอซ์จึงมักโดดเรียนเป็นประจํา ครอบครัวของไอซ์ไม่ค่อยมีเวลามากนักแต่ก็เป็นครอบครัวท่ีอยู่ด้วยกัน วันเกิดเหตุ 
ไอซ์ไปเยี่ยมแม่ของแฟนท่ีโรงพยาบาล ระหว่างกําลังจะกลับบ้าน ไอซ์เจอเพ่ือนท่ีโรงพยาบาล เพ่ือนบอกกับไอซ์ว่า เพ่ือนใน

กลุ่มถูกยิง ไอซ์รู้สึกโมโหข้ึนมาทันที และไม่สามารถควบคุมความโกรธของตนเองได้ และคิดไปเอาคืน ไอซ์จึงกลับไปบ้านเอา

ปืนของพ่อไปท่ีบ้านคู่อริ และเกิดการยิงกันข้ึน ฝ่ายคู่อริถูกยิงตาย ไอซ์ถูกตัดสินจําคุก 21 ปี  
  จากตัวอย่างนี้ ทําให้เห็นได้ว่า การควบคุมตนเองต่ํา ย่อมนําไปสู่การขาดสติ ไม่สามารถยับย้ังอารมณ์ของตนเองได้ 
ประกอบกับการคบเพื่อนท่ีไม่ดี จนนําพาไปสู่การกระทําผิด ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการคบหาสามาคมที่แตกต่าง (Theory of 
Differential Association) ของซัทเธอร์แลนด์ (Edwin Sutherland) ท่ี เชื่อว่า พฤติกรรมอาชญากรเรียนรู้ได้โดยการ

ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม ความประพฤติท่ีแสดงมาในลักษณะอาชญากรข้ึนอยู่กับ ความแตกต่างในช่วงระยะเวลา 
ความสมํ่าเสมอในการติดต่อ ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ชีวิตของไอซ์ก็เช่นกัน ดั่งคําสอนทางศาสนาพุทธท่ีว่า ให้คบ

กัลยาณมิตร 
 
4. สรุป 
 

  ในอดีต การใช้อาวุธปืนเข้าทําร้ายกันนั้น มักจะเกิดจากปัญหาท่ีร้ายแรงและสําคัญจริง ๆ หากเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็มัก
ใช้วิธีชกต่อยหรืออย่างมากก็ใช้มีด แต่ในปัจจุบัน การใช้ความรุนแรงกับอาวุธปืนมักเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและทวีความรุนแรงในการ

ใช้อาวุธปืนมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยในการเกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนแต่ละคร้ัง มักเกิดจากการที่มนุษย์ขาดสติเนื่องจากอารมณ์

เป็นสาเหตุสําคัญ มนุษย์มีการควบคุมตนเองตํ่าลง ความอดทนน้อยลง รวมไปถึงการยึดม่ันในความคิดของตนเองแบบสุดโต่ง

จนนําไปสู่โศกนาฎกรรมครั้งย่ิงใหญ่มากมาย ดังนั้น การใช้สติ มีความอดทนอกกลั้นท่ีดี ประกอบกับการมีกฎหมายท่ีเข้มงวด 
จะช่วยให้ความรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนลดลงได้ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 

  โดยตัวของอาวุธปืนนั้น เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์เพ่ือใช้ในการป้องกันตนเองและทรัพย์สินจากภยันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นได้ แต่เม่ือมนุษย์นําไปใช้ในวิถีทางท่ีไม่ถูกต้อง ย่อมทําให้อาวุธปืนกลายเป็นสิ่งท่ีมีอันตรายและมีการทําลายล้างสูง 
ดังน้ัน ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปสู่การลดความรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ดังน้ี 
  1. รัฐควรแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาวุธปืนของประเทศไทย เนื่องจาก กฎหมายดังกล่าวบัญญัติขึ้นมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2490 ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายประการ ดังน้ี 
  1.1 การมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง ไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับจํานวนของเครื่องกระสุนท่ีประชาชน

สามารถครอบครองได้ ประกอบกับเคร่ืองกระสุนสามารถหาซ้ือได้ง่าย จึงควรมีการกําหนดจํานวนของการมีเครื่องกระสุนไว้ใน

ครอบครอง และผู้ท่ีจะซ้ือเคร่ืองกระสุนดังกล่าวได้นั้นจะต้องนําอาวุธปืนมาแสดงว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
ซ้ือได้เฉพาะกระสุนท่ีใช้กับอาวุธปืนกระบอกนั้นเท่านั้น 
  1.2 การกําหนดอายุของใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ซ่ึงในปัจจุบันนั้น เม่ือผู้ขอใบอนุญาตครอบครองได้รับการ

อนุมัติใบอนุญาตแล้ว จะมีอายุตลอดชีพ ซ่ึงรัฐจะม่ันใจได้อย่างไรว่าหลังจากได้รับใบอนุญาตไปแล้ว ผู้ขอใบอนุญาตจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายและอารมณ์ในภายหลัง  
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  1.3 ควรกําหนดอายุของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตให้สูงข้ึน และต้องมีการทดสอบการควบคุมอารมณ์เสียก่อน เพ่ือให้

เกิดการยับย้ังชั่งใจ และควบคุมตนเองได้ดี 
  1.4 ควรกําหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง รวมไปถึงวิธีในการเก็บ

รักษาอาวุธปืนอย่างถูกวิธี และนําใบรับรองท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้วมาแนบในการขอออกใบอนุญาตต่อไป 
  2. รัฐควรมีมาตรการท่ีจะนํามาใช้เพ่ือลดความรุนแรงท่ีเกิดจากอาวุธปืน ทําให้ประชาชนเห็นว่า อาวุธปืนนั้นเป็นสิ่งท่ี

อันตราย และให้รู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ท่ีถูกต้อง 
  3. การควบคุมสื่อในการนําเสนอข่าวท่ีไม่เน้นเร่ืองการใช้ความรุนแรง เพราะอาจนําไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบได้ 
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บทคัดย่อ 

 
บทความวิชาการนี้นําเสนอข้อค้นพบด้านแบบแผน “วัฒนธรรมการซอแรง” จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา   

ขีดความสามารถกลุ่มอาชีพท้องถ่ิน เพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา ตําบลกรุงชิง อําเภอ
นบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพ้ืนท่ี โดยการสํารวจรูปแบบและกิจกรรมแผนพัฒนา
อาชีพท้องถิ่น กอปรกับการวิเคราะห์สังเคราะห์ขีดความสามารถด้านการจัดการกลุ่มอาชีพท้องถิ่นโดยเลือกศึกษาจากเครือข่าย
กลุ่มกล้วยครบวงจรกรุงชิง พบว่าภายในกลุ่มมีความสนใจในเรื่องสาธารณะในเป็นทิศทางแห่งแรงปรารถนาร่วม ด้วยกติกา 
การตกลงรวมแรง รวมใจกันลุกข้ึนมาเริ่มต้นสืบค้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท่ีผสมสานด้ังเดิมนํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน นําสู่การ
พัฒนากลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ จัดเก็บบันทึกไว้เป็นมรดกตกทอดรากฐานทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม คือ การซอแรงนับว่าเป็น
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของชุมชนซ่ึงชาวบ้านในพ้ืนท่ีใช้คําว่า “ซอ” หรือเรียกอีกอย่างว่าการลงแรงช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน ส่วนคําว่า “แรง” คือ พลังแห่งความเสียสละ ท้ังทางด้านพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด ท่ีมีต่อการมี
จิตสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในทุกระดับพร้อมฝากบันทึกความรู้ไว้สืบทอดเจตนารมณ์จิตสํานึกระดับชุมชน 
 
คําสําคัญ: ซอแรง  แผนกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพ  ศักยภาพการจัดการตนเอง 
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Abstract 
 

This academic article is a form of discovery “Sorang Culture” from the research study on the 
Development of capacity on local economic groups for building potential of sustainable community 
management: A case study of Krung Ching, Nop Pitham district, Nakhon Si Thammarat province. Which 
focuses on spatial analysis to explore format and the activities of the local career development plan 
along with the analysis of the management capabilities of the local occupational groups in the community. 
found that the community has an interest in public matters in the direction of a strong desire by agreeing 
to include additional power Up to find knowledge Wisdom that is mixed with traditional weave that is 
currently used Leading to the development of professional groups in various forms. Storing and recording 
as a heritage traditional culture of participation in self-management of communities of sacrifice Both 
physical and mental power to have a public mind to participate in activities at all levels of the community 
ready to convey the spirit of community consciousness. 
 
Keywords: Sorang, local career development plan, self-management potential 
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1. ความนํา 
 

 รากฐานวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนท่ีสืบทอดปฏิบัติต่อกันมา เป็นอีกแรงหนุนเสริมให้คนในชุมชนเกิดความรักผูกพัน 
และมีความเอ้ืออาทร ท่ีปรากฏเห็นบ้างในบางพ้ืนท่ีของชุมชนภาคใต้คือ “วัฒนธรรมการซอแรง” ท่ียังมีการปฏิบัติคงไว้ในหมู่

ของชาวบ้านในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ในปัจจุบันสภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสมัยใหม่

กําลังเข้ามามีบทบาท ในการทําลายวัฒนธรรมนี้ ซ่ึงจะเห็นได้จากการท่ีท้องถ่ินได้กลายเป็นตลาดชุมชนขนาดใหญ่วัฒนธรรม

จึงมีน้อยลงการพลิกฟ้ืนชุมชนเกิดข้ึนเด่นชัด เกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาชุมชนเริ่มเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง 
หลักสําคัญของการพัฒนาที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ คือ การพัฒนาท่ี “ คน ” ให้คนสามารถคิดเป็น ทําเป็น และ

แก้ไขปัญหาเป็น หรือการท่ีคนภายในชุมชน  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และมี
กิจกรรมท่ีดําเนินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แล้วนําไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แต่ว่าการพัฒนาตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น มักเป็นไปในรูปแบบท่ีรัฐนําเข้าไปให้คนภายในชุมชน โดยไม่ได้ถามความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน

ก่อน จึงทําให้เกิดผลกระทบ และปัญหาสังคมตามมามากมาย ในปัจจุบันนี้ จากคํากล่าวท่ีว่า “ ชาวบ้านมีศักยภาพ  แต่ขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ” เป็น “ ความเชื่อ ” อย่างหนึ่งซ่ึงสวนทางกับกระบวนทัศน์เดิม ๆ ของสังคมไทย ซ่ึงมองว่า เป็น

ตาสีตาสา โง่ จน เจ็บ และต้องการ “  การพัฒนา ” โดยตรงทําให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาชุดหนึ่ง นั้นเป็นงานท่ี

ยากท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าชาวบ้านก็ทําได้ (โกวิทย์  พวงงาม, 2553)   
องค์กรชุมชนหลายแห่งท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจของชุมชนโดยเป็นการ

รวมกลุ่มกันของคนในชุมชนแล้วจัดต้ังเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และดําเนินการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยแต่ละกลุ่ม
อาชีพจะมีผู้นํากลุ่มซ่ึงเป็นคนในชุมชน และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของกลุ่ม

อาชีพต่าง ๆ สําหรับการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืนจากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ

บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ

เปิดโอกาสในการรับรู้ และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ท้ังตลาดภายในชุมชน ร้านค้าในแหล่งท่องเท่ียว และร้าน
จําหน่ายสินค้าของท่ีระลึก ท่ีเป็นจุดพักรถของนักเดินทางหรือนักท่องเท่ียว (กรมพัฒนาชุมชน, 2560) 

พ้ืนท่ีบริเวณชุมชนกรุงชิงเป็นชุมชนหนึ่งท่ีมีการพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถ่ินโดยให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดกลุ่มอาชีพท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวท่ีตั้งอยู่ในอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ด้วยสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขา

ล้อมรอบจึงเรียกกันว่า “อ่าวกรุงชิง” ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง สลับกับภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และ
อุทยานแห่งชาติเขานัน มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ น้ําตก  ถ้ํา  ลําคลอง และแก่ง นอกจากนี้

ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ด้านความคิดการปกครอง และถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และในปี 2524 ฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพ้ืนท่ีได้ป่ากรุงชิงคืนได้ แต่ก็ยังคงมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์การ

ต่อสู้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาหาความรู้ เช่น ถ้ําหลบภัย หลุมขวาก วิถีชีวิตของคนในชุมชนตําบลกรุงชิงส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม คือ ทําสวนยางพารา ปลูกผลไม้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มกันจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น 
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มสตรี กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงแพะ เลี้ยงหมูพ้ืนเมือง กลุ่มกองทุนข้าวสาร เป็นต้น

ปัจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิงยังคงความหลากหลายของธรรมชาติไว้ได้ จึงปรากฏเห็นวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ท่ามกลางความ

หลากหลายแห่งธรรมชาติ ภูมิปัญญา และทุน (องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงชิง, 2560)  
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวผู้เขียนมีความสนใจในการศึกษาซอแรง : วิถี อํานาจ รวมพลังแห่งการขับเคลื่อนแผน

กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถ่ินเพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน เพราะการพัฒนาอาชีพ

เปรียบเสมือนแผนชีวิตท่ีนําผลจากข้อค้นพบด้านเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของชุมชนน่ันเอง การเรียนรู้ของชุมชนท่ีเป็น

จุดเร่ิมต้นของการพัฒนากระบวนการแผนแม่บทชุมชนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะทําให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน แต่การ
เรียนรู้จากกระบวนการนี้เพียงทําให้ได้แนวคิด ได้ทิศทางท่ีถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเท่านั้น แต่การ
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ท่ีจะทําให้เกิดผล เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ถ้าได้มาซ่ึงแผนแม่บทชุมชนท่ีผ่านกระบวนการคลอบคลุม

ทุกข้ันตอน ก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความเข้าใจร่วมกัน การนําแผนลงสู่การปฏิบัติก็จะได้รับความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทํา 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาก็จะเกิดได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ในด้านการจัดระบบเศรษฐกิจ

ท้องถ่ินของตนเอง ทําให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนจริง มีรูปธรรมท่ีจับต้องได้ มีพ้ืนฐานม่ันคงและพัฒนาท้ัง 3 ระดับ คือ 
พ่ึงตนเองระดับครอบครัว พ่ึงพาอาศัยกันระดับชุมชนและเครือข่าย และนําผลผลิตบางตัวออกไปสู่ตลาดภายนอก เป็นต้นแบบ

ของวิสาหกิจชุมชนในการจัดการทุนของเอกชน เพ่ือพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน ทุนในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึง เงิน แต่หมายรวมถึง 
ทรัพยากร ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญา และทุนทางสังคม  หมู่บ้านท่ีชาวบ้านได้ร่วมกันกําหนดว่าชีวิตในวันนี้ และวันข้างหน้าของ

พวกเขา และของลูกหลานจะเดินไปอย่างไร  รวมถึงการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบันด้วย  โดยการกําหนดร่วมกันออกมา

เป็นแผนงานท่ีสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวของชาวบ้านเอง  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของวัฒนธรรมซอแรง: วิถี อํานาจ รวมพลังแห่งการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนา

กลุ่มอาชีพท้องถ่ิน เพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืนในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 
3. ซอแรง: วิถี อํานาจ รวมพลังแห่งการขับเคล่ือนแผนกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถ่ิน 
 

 กระบวนการทํางานด้านการศึกษาชุมชนนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างกันในด้านเงื่อนไข และองค์ประกอบ
ทางสังคมของแต่ละชุมชน  จึงได้มีการกําหนด  "เครื่องมือ" เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีเป็น

องค์ประกอบต่าง ๆ  มีความสําคัญและสัมพันธ์กันอย่างไร  มีผลต่อการดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างไร ความ
คงอยู่และความย่ังยืนในชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์กันอย่างไร นั่นเอง การศึกษาคร้ังนี้ผู้เขียนได้จัดเก็บข้อค้นพบจากการศึกษา

ชุมชนภาคสามออกเป็น 3 ตอนคือ (1)วิถีการผลิตภาคเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน (2) อํานาจแห่งการต่อรองแห่งสิทธิในการทํากิน

ของคนบริเวณเทือกเขา (3) พลังแห่งการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้ 
 จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างระบบข้อมูลชุมชนด้านวิถีการผลิตภาคเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน แสดงภาพรวมของ

ทรัพยากรพ้ืนฐานต่อศักยภาพของชุมชนในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่าพันต่อวิกฤตปัญหาในด้าน

ต่าง ๆ  ภายในชุมชน  เป็นข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับท้ังคนในชุมชน  ได้แก่  บุคคล  ผู้นํา กลุ่มอาชีพ กอปรกับคนภายนอกท่ีจะเข้า

สนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสค้นพบรากฐานของตนเอง เข้าใจในประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง  ซ่ึงใน
ปัจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิง ยังคงวิถีการผลิตแบบพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ยังคงอยู่ในวิถีการผลิตเชิงเกษตรแบบด้ังเดิม รูปแบบ

การผลิตการปลูกพืชในสวนเกษตรแบบผสมผสานซ่ึงท่ีเรียกภาษาท้องถ่ินว่า “สวนพ่อเฒ่า”หรือ “สวนสมรม” มุ่งเน้นการ

ปลูกพืชท่ีหลากหลายนํามาใช้บริโภคและแปรรูปในครัวเรือนตามวิถีเกษตรกรรมดังคําว่า “ครัวแม่เฒ่า”ซ่ึงเป็นแหล่งรองรับ

ผลผลิตจากวิถีเกษตรกรรมแบบย่ังยืนจาก “ผลผลิตสวนพ่อเฒ่าสู่ครัวแม่เฒ่า” ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจิตติมา ดํารง
วัฒนะ (2555) ได้ดําเนินการวิจัยเร่ือง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

ระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนในรูปแบบ “เครือข่ายยมมนา” มีกระบวนการก่อตัวมาจากกลุ่มอาชีพท้องถ่ินรวมตัวกัน

จํานวน 5 อาชีพ คือ กลุ่มอาชีพชาวสวนยางพารา กลุ่มอาชีพชาวสวนผลไม้ (ไม้ผล) กลุ่มอาชีพชาวประมง และกลุ่มอาชีพ
ชาวนาข้าว การประกอบอาชีพสอดคล้องกับลักษณะตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์เช่น กลุ่มพ้ืนท่ีเทือกเขา ลุ่มน้ํา ชายฝั่ง เมือง และ
ชายขอบ พบว่า การผลิตในส่วนของหมู่ชุมชนเครือข่ายยมมนาจึงเป็นการผลิตท่ีพ่ึงพิงระบบธรรมชาติ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1185
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การใช้เครื่องมือแบบพ้ืนบ้านในกลุ่มอาชีพทําสวนผลไม้จะเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแทนการใช้สารเคมี  
การใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ  เช่น  การปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ฆ่าแมลง การใช้ลูกเหม็นขับไล่แมลง เป็นต้น เพ่ือค้ําจุนต่อการ

ดํารงชีพโดยเร่ิมจากชาวบ้านเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน  
 จากปรากฏการณ์ทางสังคมของวัฒนธรรมซอแรง: วิถี อํานาจ รวมพลังแห่งการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนากลุ่ม

อาชีพท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิง ได้แสดงสิทธิ

แห่งการต่อรองแห่งสิทธิในการทํากินของคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการริเริ่ม

จัดต้ังกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย กอปรกับการดําเนินกิจกรรมแบบเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างเป็นศูนย์กลางการทํางานท่ีเกี่ยวโยงเป็น

แม่ข่ายให้สําหรับกลุ่ม องค์กรต่าง ๆในพ้ืนท่ีนั่นตัวอย่างเช่น “กลุ่มกล้วยครบวงจร”ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพท่ีเริ่มต้นจากเกษตรกรท่ี

ปลูกกล้วยมารวมตัวกันอนุรกัษ์ และถ่ายทอดจิตสํานึกให้ปลูกกล้วยอย่างหลากหลาย เพราะพืชด้ังเดิมตามลักษณะภูมิประเทศ

ท่ีเป็นต้นทุนด้ังเดิม และต้นกล้วยนับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดของระดับความสมบรูณ์ในระบบนิเวศเพราะกล้วยเป็นพืชท่ีรักษาความชุ่ม

ชื่นของแหล่งน้ําหรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า “น้ําพ่ึงกล้วย”นัยยะท่ีกล่าวได้ว่ากล้วยพ่ึงพาอาศัยน้ําและเช่นกันน้ําก็พ่ึงพาอาศัย

กล้วยเป็นแหล่งเก็บกักน้ําตามวิถีธรรมชาตินั่นเอง จากการดําเนินการกิจกรรมเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านการ

จัดการกลุ่มอาชีพกล้วยครบวงจร พบว่า โครงสร้างของคณะกรรมการและสมาชิกเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มองค์กรอ่ืน ดังนี้  กลุ่ม
ธนาคารต้นไม้ กลุ่มเกษตรต้นแบบสวนสมรม ศูนย์ปราบศัตรูพืชตําบลกรุงชิง กลุ่มท่องเท่ียวเกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน

เพ่ือสุขภาพ และศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย เป็นต้น เข้ามาร่วมมือกันทํางานบริหารจัดการกลุ่มโดยการมีลักษณะการทํางาน

แบบอย่างคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เป็นเครือข่ายคณะกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างไม่มีขอบเขตจาํกัด มีศูนย์กลาง

เป็นผู้ประสานงาน มีกฎกติกาในการดําเนินงานตามแผนและกิจกรรม กอปรด้วยมีการเป้าหมายตัวชี้วัดในทุกระดับการทํางาน

ย่างชัดเจน ซ่ึงมีผลสรุปจากเวทีชุมชน พบว่า  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   

ผลสรุปจากการทําเวทีชุมชนด้านการวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านการจัดการกลุ่มอาชีพ พบว่ามีความสอดคล้อง

กับการศึกษาของจุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2549) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร คือ ข้อตกลงท่ีผ่านกระบวนการดําเนินการของ

เครือข่ายเพื่อรับผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยผ่านการเห็นชอบประชามติในท่ีประชุม มีการบริหารจัดการรองรับ มีแผนการ

ดําเนินการ และได้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีกําหนดวางไว้เพ่ือให้การบริการแก่สมาชิกจนเกิดผลที่สามารถประเมินอาจเป็นลักษณะ

ของผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนได้ค้นพบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังกระบวนการ หรือข้ันตอนการมีส่วนร่วม ได้แก่ การ
มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาตามต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของนิรันดร์  
จงวุฒิเวศย์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง แนวคิด แนวทางการพัฒนาชุมชน พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมการมีลักษณะ ดังน้ี (1) การ

“ ... จุดเริ่มต้นในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มกล้วยครบวงจรในช่วงแรก ๆ นั้นอาจถูกบ้างผิดบ้างก็ทําการ

รวบรวมปรับปรุงแก้ไขตลอด  เรื่องเดียวกันท่ีเคยทําไม่สําเร็จมาวิเคราะห์หาสาเหตุวิธีแก้ไขใหม่ก็สามารถ

แก้ปัญหาได้  ทําให้ได้รับความรู้ ป้องกันปัญหาในอนาคตได้ด้วย  ในระยะหลังมีข้อมูลเพียงพอว่าจะใช้

กิจกรรมอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถูกทบทวนหลายขั้น  หลายคร้ังให้สอดคล้องกลายเป็น “แผนอาชีพ   
กลุ่มกล้วย” (เป็นชื่อท่ีเรียกกันใหม่) ซ่ึง เป็นการวางแผนอย่างง่ายเป็นเคร่ืองมือทําให้คนเรียนรู้  ทําให้เกิด 
การเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนให้ได้รับฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีส่งเสริม และพัฒนาภาคการเกษตรของชาวบ้าน ขึ้นเป็นแผน

ชีวิตเป็นแนวทางร่วมกันลงสู่การปฏิบัติในครอบครัว และชุมชนของเราเอง...”(ระพินทร์ หนูทอง ,จรัสศรี 
เพ็ชรประสิทธ์ิ และรุ่งไพริน รอดบุ, เวทีชุมชน 19 มีนาคม 2562 ) 
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มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา และต้องการของชุมชน กําหนดความต้องการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 
(2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางวางแผนพัฒนา ร่วมวางนโยบายแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัด

ปัญหา แก้ไขปัญหา กอปรกับสนองความต้องการของชุมชน (3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผนงาน

โครงการ เป็นส่วนท่ีประชาชนเข้าทําประโยชน์ในโครงการ ตลอดจนการดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก (4) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว (5)การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได้

ทําไว้ ท้ังเอกชน และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 จุดยืนของการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในลักษณะของวัฒนธรรมการ “ซอแรง ”ภายในชุมชนต่อการพัฒนากลุ่ม

อาชีพท้องถ่ิน กรณีศึกษา ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช คือการมีมุมมองของการทํางานในพ้ืนท่ีเป็นตัว

ตั้ง ในมุมมองของชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเร่ือง โดยใช้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน พบว่ามีความสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549) ได้ศึกษาเร่ือง อํานาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอ่ืน 
ชี้ให้เห็นว่า การเมืองภาคประชาชน เป็นทางออกเดียวสําหรับการรักษาอิสรภาพสัมพัทธ์ของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
การเมืองภาคประชาชน ซ่ึงการเคลื่อนไหวเช่นนี้ มีแนวโน้มจะทําให้ขอบเขตการใช้อํานาจของรัฐลดลง ท้ังกําหนดอํานาจรัฐได้

มากกว่าเดิม การเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในสังคมไทยนั้น มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (1) เป็นกระบวนการ

ของประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) (2) เป็น

ขบวนพหุลักษณ์  (pluralist movement) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มประชาชนท่ีมีอัตลักษณ์  (identity) วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง

หลากหลาย  และ (3) เป็นกระบวนการพัฒนาแบบทางเลือก ซ่ึงไม่สามารถขึ้นต่อกลไก ตลาดเสรีตามแนวคิดเสรีนิยมโดย

ปราศจากเงื่อนไข และ ไม่สามารถเดินตามแนวทางบริโภคนิยมของระบบทุนโลกาภิวัฒน์อย่างไร้ขอบเขต มีบทบาทถ่วงดุลย

อิทธิพลของทุนข้ามชาติ ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างไปในเวลา

เดียวกัน 
 การสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืนในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภายใต้แบบแผนการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนาอาชีพของกลุ่มกล้วยครบวงจร ในพ้ืนท่ีตําบลในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนัยยะการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทําแผน

อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และอาชีพอิสระ โดยการจําแนกขึ้นมาใช้เป็นแนวทางตนเองและครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น แล้ว
จึงขยายสู่เครือญาติและเพ่ือบ้านให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มา
ร่วมกันคิดร่วมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการ
คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นจุดยืนแห่งแผนชีวิตและแผนอาชีพใน

ชุมชนพ่ึงตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยในชุมชนใช้คําว่าซอแรง หมายถึง 
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของชุมชนซ่ึงชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิงใช้คําว่า “ซอ”หรือเรียกอีกอย่างว่าการลง

แรง การให้ความเชื่อเหลือเอ้ือเฟ้ือกันภายในชุมชน ส่วนคําว่า “แรง” นั้นคือพลังแห่งความเสียการเสียสละ ท้ังทางด้านพลัง

กาย และพลังใจ ในการมีจิตสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในทุกระดับและมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบชุมชน 
ด้านการศึกษาเรียนรู้ การเมืองการปกครองภาคประชาชน การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนอย่างย่ังยืน ซ่ึงพบว่ามี

ความสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตติมา ดํารงวัฒนะ(2554) ได้ดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาต้นแบบการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทําแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่า กระบวนการการจัดทําแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนมีความเคลื่อนไหว

ทางสังคมซ่ึงจัดแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือประเด็นสาระตามทิศทางแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี1 ขั้นการก่อเกิดความ

ตระหนักและจิตสํานึก  ระยะท่ี 2 ขั้นการพัฒนากระบวนการดําเนินงานปฏิบัติการ  ระยะท่ี 3 ขั้นการขยายการดําเนินงานสู่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เครือข่ายทางสังคม ฉะนั้นพัฒนาการของการรวมตัวกันระหว่างปัจเจกบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม ท่ีมีจิตสํานึก ความสนใจ 
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในประเด็นสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ หรือเพ่ือสร้างพลังอํานาจในการ

ต่อรอง และต้องการมีการดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใด มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นเป็นสําคัญ 
จากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเชิงพ้ืนท่ีเป็น 4 ประเภท คือ (1) การเคลื่อนไหวร้องทุกข์ให้รัฐ

เข้ามาแก้ปัญหาท่ีไม่ได้รับการเหลียวแล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชน (2) การเคลื่อนไหวท่ีมุ่งตรวจสอบ

กระบวนการใช้อํานาจรัฐ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการเคลื่อนไหวของปัญญาชนสาธารณะและองค์กรประชาชนในภาคีเมือง 
(3) การประท้วงอํานาจรัฐและเรียกร้องให้รัฐถ่ายโอนอํานาจที่เคยมีให้กับประชาชน ซ่ึงส่วนใหญ่การประท้วงและเรียกร้อง

อํานาจจากรัฐ มักจะเป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจหรือดําเนินโครงการของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชาชน  (4)การร่วมมือ
เชิงวิพากษ์ (critical cooperation) กับรัฐหรือเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ของประชาชนในระดับรากหญ้า เป็นการเมืองแบบมี

ส่วนร่วมของพลเมือง ครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวของสาธารณะทั่วไปในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย หรือกิจ

สาธารณะและการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุ่มเพ่ือแสดงสิทธิในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือยับย้ังการกระทํา

ของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์พวกเขาอย่างสมดุลยภาพ 
  
4. บทสรุป 
 

 ศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน จากกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชนในลักษณะ “วัฒนธรรม
การซอแรง” เป็นรูปแบบนัยยะการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทําแผน

อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และอาชีพอิสระ โดยการจําแนกขึ้นมาใช้เป็นแนวทางตนเองและครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น แล้ว
จึงขยายสู่เครือญาติและเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามท่ีต้องการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชน

ได้มาร่วมกันคิดร่วมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วย
การคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นจุดยืนแห่งแผนชีวิตและแผนอาชีพ

ในชุมชนพ่ึงตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยในชุมชนใช้คําว่าซอแรง หมายถึง 
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของชุมชนซ่ึงชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลกรุงชิงใช้คําว่า “ซอ”หรือเรียกอีกอย่างว่าการลง

แรง การให้ความเชื่อเหลือเอ้ือเฟ้ือกันภายในชุมชน ส่วนคําว่า “แรง” นั้นคือพลังแห่งความเสียการเสียสละ ท้ังทางด้านพลัง

กาย และพลังใจ ในการมีจิตสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในทุกระดับและมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบชุมชน 
ด้านการศึกษาเรียนรู้ การเมืองการปกครองภาคประชาชน การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนอย่างย่ังยืน ในการ

ปฏิบัติการชุมชนระบบการจัดการความรู้ในแผนกิจกรรมอาชีพของกลุ่มกล้วยไข่ครบวงจร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จต่อ

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมุ่งเน้นให้ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ปฏิบัติงานจริง   
 พลังขับเคลื่อนของชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มทางสังคม จุดเร่ิมต้นจากคณะกรรมการองค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม 
และองค์กรชุมชนทุกฝ่ายมาเข้ามีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ไม่แยกการเรียนรู้ออกจาก
ชีวิตจริง  การพยายามในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง  หรือเกี่ยวข้องกับการทํามาหากิน หรือสภาพความเป็นอยู่  
กิจกรรมท่ีดําเนินอยู่นี้เป็นไปเพ่ือสนองตอบต่อการแก้ปัญหาและสอดคล้องกับแบบแผนการผลิตของชุมชน  จึงเป็นพลัง

ขับเคลื่อนให้เกิดพลวัตของการเรียนรู้  เม่ือได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิเคราะห์  หาแนวทางแก้ไขสมาชิกนํา

กลับไปลงมือปฏิบัติแล้วกลับมา ทบทวนวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือสรุปบทเรียน เพ่ือหาหนทางต่อไปอีก กระบวนการท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ  
นี้เท่ากับเป็นการยกระดับสติปัญญาของสมาชิกในกลุ่ม  และผลพวงจากการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงดังกล่าว  ยังช่วย
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน  อันเป็นผลท่ีคนในชุมชนสามารถเห็นเป็นรูปธรรม 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอบพระคุณเป็นพิเศษ สําหรับเครือข่ายผู้นําชุมชน และองค์กรชุมชน สถาบันทางสังคมในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีให้ความ

ร่วมมือเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมทุก ๆข้ันตอน ในลักษณะวัฒนธรรมการซอแรงอย่างพร้องเพียง ตลอดจนการปฏิบัติการศึกษา 
วิจัยภาคสนามในทุกกระบวนการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า บทความวิชาการเร่ืองนี้นําสู่ประโยชน์ต่อการขยายผลความรู้ด้านการ

พัฒนากลุ่มอาชีพท้องถิ่นตามหลักการท่ีว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” พร้อมก้าวสู่การพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน 
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ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสัญญาสัมปทาน 
Legal Problem Concerning Concession Contract 
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2คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณพิตย์ 

*sureeratlaw@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือบริการประชาชนถือเป็นหน้าท่ีสําคัญประเภทหนึ่งของฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ตาม 

การจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทฝ่ายปกครองไม่จําเป็นต้องทําด้วยตนเอง โดยฝ่ายปกครองอาจให้เอกชนเข้ามาจัดทํา
โดยทุนของตนเองหรือร่วมลงทุนกับฝ่ายปกครองก็ได้ การให้เอกชนเข้ามาจัดทําร่วมงานดังกล่าวมักจะทําในรูปสัญญาสัมปทาน 
ซ่ึงในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน ถือว่าสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมิได้ให้คํานิยามของทั้งสัญญาทาง
ปกครองและสัญญาสัมปทานไว้ เพียงแต่ในบทนิยามได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นเท่านั้นว่า สัญญาใดอาจเป็นสัญญา
ทางปกครองได้ นอกจากนี้ยังพบสัญญาสัมปทานในกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ แต่ก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดกําหนดความหมาย
ของสัญญาสัมปทานไว้ จึงทําให้เกิดปัญญาเกี่ยวกับความชัดเจน ขอบเขตของความสมบูรณ์ของสัญญาสัมปทาน ดังนั้น ควรมี
การจัดทํากฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาสัมปทาน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานท่ัวไป  
รวมตลอดถึงนิติวิธีเฉพาะในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนอันจะทําให้เกิดการพัฒนา   
ในระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต่อไป 

 
คําสําคัญ: สัญญาทางปกครอง  สัญญาสัมปทาน  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
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Abstract 
 

Providing public service for serve people is administrative agent’s important duty. However, it is 
not necessary for administrative agent to provide all the public service. The administration may allow 
individual to take part by their own fund or invest with the authority. This participation is usually in form 
of concession contract. In Thai legal system concession contract is one type of administrative contract 
under Article 3 Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E. 
2542. Even though, this act is not define the meanings neither administrative contract nor concession 
contract. In definition section it only refer about rule for consider which contract may be an administrative 
contract. On the one hand, it appears concession contract in another statutes. But, these legislation are 
not provide any meaning of concession contract. These gaps cause problems about uncertainty, scope 
of valid of concession contract. Thus, it is appropriate to provide written statue about administrative contract 
and concession contract for prescribing fundamental rules and also juristic methods, especially; for procedure 
processing about administrative contract for creating certainty which can establish development in administrative 
contract legal system in the near future. 
 
Keywords:  administrative contract, concession contract, Act on Establishment of Administrative Courts 

and Administrative Court Procedure B.E. 2542  
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1. บทนํา 
 

 สัญญาสัมปทานเป็นสัญญาที่ฝ่ายปกครองของประเทศไทยใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือบริการประชาชนมา

นานแล้ว แต่อย่างไรก็ดีในประเทศไทยไม่ปรากฎมีกฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายของสัญญาสัมปทานไว้โดยตรง 
ในระยะก่อนท่ีจะมีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การแบ่งแยกประเภท

สัญญาออกเป็นสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครองยังไม่ปรากฎข้ึนอย่างชัดเจนในระบบกฎหมายไทย การจัดทําสัญญาของ

ฝ่ายปกครองรวมท้ังการทําสัญญาสัมปทานจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงเป็นกฎหมายเอกชน ต่อมาเม่ือ
มีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การแบ่งประเภทสัญญาปกครองออกจาก

สัญญาทางแพ่งก็ชัดเจนข้ึน และกฎหมายดังกล่าวก็บัญญัติให้สัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง แต่อย่างไร
ก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มิได้บัญญัติถึงความหมายของสัญญาสัมปทานไว้ รวมท้ังไม่ได้บัญญัติระบบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสัญญาทางปกครองไว้ จึงก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับความชัดเจน ขอบเขตของสัญญาสัมปทาน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสมควรได้รับ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1  เพ่ือศึกษาลักษณะของสัญญาสัมปทาน 
 2.2  เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวกับสัญญาสัมทปาน 
 2.3  เพ่ือศึกษาสัญญาสัมปทานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
 2.4  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน 
 
3. สมมติฐานงานวิจัย 
 

 สัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งซ่ึงมีลักษณะแตกต่างจากสัญญาทางปกครองประเภทอื่น 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะสัญญาสัมปทานท่ีหน่วยราชการเป็นคู่สัญญา ไม่รวมสัญญาสัมปทานท่ีหน่วยงานของรัฐทํากับ

นิติบุคคลต่างประเทศซ่ึงไม่ถือเป็นสัญญาทางปกครองในกฎหมายปกครอง 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (document Research) โดยทําการศึกษาจากหนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ คํา
พิพากษาของศาล กฎหมายต่าง ๆ  
 
6. ผลการศึกษา 
 

 สัญญาสัมปทานเป็นประเภทหนึ่งของสัญญทางปกครอง ดังนั้นในเบื้องต้นลักษณะของสัญญาสัมปทานจึงต้อง

พิจารณาจากลักษณะของสัญญาทางปกครอง 
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 6.1 ลักษณะของสัญญาทางปกครอง 
 ปัจจุบันหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทยมีปรากฎในบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพียงมาตราเดียวเท่านั้น แต่ในกฎหมายดังกล่าวก็มิได้กําหนดหลักเกณฑ์

ในทางสารบัญญัติของสัญญาทางปกครองไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการทําความเข้าใจข้อความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึง

ต้องศึกษาจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองและคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าท่ีระหว่างศาล

ประกอบกับคําอธิบายของนักวิชาการ 
 (1)  สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกําหนด 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กําหนดคํานิยามของสัญญา

ทางปกครองไว้ในมาตรา 3 คือ “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึงสัญญาท่ีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น

หน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาที่ให้จัดทําบริการ

สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภ หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว สัญญาใดจะเป็นสัญญทางปกครองจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ด้านคือ 
 (ก)  องค์ประกอบด้านคู่สัญญา สัญญาทางปกครองจะต้องเป็นสัญญาท่ีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ 
 คําว่า “หน่วยงานทางปกครอง” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและ

มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่น 
องค์การมหาชนต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจปกครอง หรือให้ดําเนินกิจการทาง

ปกครองซ่ึงหน่วยงานเหล่านี้อาจไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีกฎหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองได้ โดยเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจออกกฎ 
ข้อบังคับทางวิชาชีพ ควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพ รับจดทะเบียนและพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมท้ัง

พิจารณาลงโทษเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพกระทําผิดโดยนิติกรรมหรือคําสั่งดังกล่าวท่ีออกมาอาจฟ้องร้องให้เพิกถอนได้ในศาล

ปกครอง ซ่ึงหน่วยงานเหล่านั้น เช่น แพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร ครุสภา เป็นต้น 
  นอกจากคู่สัญญาฝ่ายปกครองจะเป็นหน่วยงานทางปกครองแล้ว ในกรณีท่ีสัญญาทําโดยบุคคล

อ่ืนท่ีกระทําการแทนรัฐ สัญญานั้นอาจเป็นสัญญาทางปกครองได้ บุคคลอื่นท่ีกระทําการแทนรัฐนั้นอาจเป็นเอกชนซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากรัฐให้ดําเนินการโดยตรง หรืออาจได้รับมอบหมายให้ดําเนินการโดยปริยายก็ได้ (สุรพล นิติไกรพจน์, 2555 : 21-22) 
 (ข)  องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
 สัญาทางปกครองจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1)  สัญญาสัมปทาน 
  “สัญญาสัมปทาน” นั้น ไม่ปรากฏคํานิยาม ท้ังในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวมท้ังกฎหมายฉบับอ่ืน อย่างไรก็ตามศาลปกครองได้มีคําวินิจฉัย ในคําสั่งศาลปกครอง

สูงสุดท่ี 49/2549 ได้เคยวางหลักว่า สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีหน่วยงานงานปกครองอนุญาตให้เอกชนลงทุนใน

กิจการด้านสาธารณูปโภค ซ่ึงทําให้เอกชนคู่สัญญามีสิทธิเก็บค่าบริการจากประชาชนเป็นการตอบแทน นอกจากนั้นในคําสั่งท่ี

ศาลปกครองสูงสุดท่ี 930/2547 และที่ 164/2551 ยังตีความให้สัญญาสัมปทนนั้นรวมถึงสัญญาร่วมงานและร่วมลงทุนด้วย 
   อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่เคยมีการให้คํานิยามคําว่าสัญญาสัมปทาน แต่ในระบบกฎหมายไทยได้มี

การทําสัญญาประเภทน้ีมานานแล้ว เช่น ในประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2515 พระราชบัญญัติทาง

หลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีเข้าใจว่าสัญญาสัมปทานเป็นการให้อนุญาตอย่างหนึ่งท่ี

ให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในการดําเนินการ มีสิทธิท่ีจะทําการได้แต่เพียงผู้เดียวในกิจการบางอย่าง โดยค่าใช้จ่ายหรือโดย
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ความเสี่ยงภัยของตนเอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ (ประยูร กาญจนดุล, 2538 : 146) เข่น สัมปทานเดินรถประจําทาง 
สัมปทานทําไม้ เป็นต้น 
 2)  สัญญาท่ีให้จัดทําบริการสาธารณะ 
  สัญญาให้จัดทําบริการสาธารณะน้ัน พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มิได้ให้คํานิยามไว้ แต่การจัดทําบริการสาธารณะโดยหลักถือเป็นหน้าท่ีของฝ่ายปกครองท่ีต้องดําเนินการ แต่ฝ่าย
ปกครองอาจไม่จําเป็นต้องทําดําเนินการเอง อาจมอบหมายให้เอกชนเข้ามาจัดทําบริการสาธารณะโดยใช้เครื่องมือ คือ สัญญา

ทางปกครอง เช่น สัญญาจ้างให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอย สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา เป็นต้น 
 3)  สัญญาท่ีจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
 สัญญาท่ีจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคนั้น พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มิได้มีคําจํากัดความไว้ แต่ศาลปกครองได้ตีความสัญญาท่ีจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคว่าเป็นการจัดให้มีสิ่งก่อสร้าง

ถาวรวัตถุท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือเป็นสิ่งท่ีจัดทําข้ึนเนื่องจากเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต

ของประชาชน เช่น ถนน ท่อระบายนํ้า สะพาน ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง เป็นต้น 
 4)  สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 กฎหมายมิได้ให้คํานิยามไว้ว่าอย่างไรเป็นสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่

ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นสมาชิกร่วมกันของประชาชน รัฐมีหน้าท่ีดูแลป้องกันรักษาเพื่อเป็นสมบัติสืบเนื่องต่อไปยังคนรุ่น

ต่อไป สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นการท่ีฝ่ายปกครองอนุญาตให้เอกชนแสวงประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติโดยเอกชนจ่ายค่าตอบแทนให้ฝ่ายปกครอง เชน่ การให้อนุญาตขุดแร่ ให้ขุดนํ้ามัน ให้สิทธิตัดไม้ เป็นต้น 
  สัญญาทางปกครองที่เกิดข้ึนมักมีลักษณะหลายอย่างประกอบกันอยู่ในสัญญาด้วย เช่น เป็น

สัญญาสัมปทานที่ให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การให้สัมปทานป่าไม้ หรือ

การสัมปทานขุดแร่ เป็นต้น หรือเป็นสัญญาสัมปทานท่ีให้สิทธิเด็ดขาดแก่เอกชนในการจัดทําหรือจัดให้มีบริการสาธารณะอย่าง

ใดอย่างหน่ึงท่ีเรียกว่าสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ เช่น การให้สัมทานดําเนินการระบบขนส่งมวลชน การให้สัมปทาน

ดําเนินกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ซ่ึงสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะน้ีเป็นสัญญาทางปกครองท่ีมีการดําเนินการอยู่

มากในประเทศไทย และมีปัญหาการตีความและการบังคับใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมากท่ีสุด 
ย่ิงกว่าสัญญทางปกครองประเภทอ่ืน ๆ (สุรพล นิติไกรพจน์, 2555 : 28) 
 (2)  สัญญาทางปกครองโดยผลของคําวินิจฉัยชี้ขาด 
 จากนิยามของคําว่า “สัญญาทางปกครอง” ท่ีบทบัญญัติในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองฯ ได้ใช้คําว่า “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง .... อันเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลปกครองสูงสุดและ

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าท่ีระหว่างศาลตีความคํานิยามของสัญญาทางปกครองออกไปได้อีก โดยคําวินิจฉัยได้
ขยายองค์ประกอบด้านเนื้อหาของสัญญาทางปกครองออกไปอีก 3 องค์ประกอบคือ 
 1)  สัญญาท่ีมีข้อกําหนดพิเศษให้เอกสิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายปกครองเป็นอย่างมากท่ีไม่อาจพบในสัญญาทาง

แพ่งโดยท่ัวไป เช่น สัญญาให้เอกสิทธิกับฝ่ายปกครองในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมงานตามสัญญาได้ 
 2)  สัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาแบบ หรือสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงเอกชนคู่สัญญาจะต้องลงนามในสัญญา

ดังกล่าว โดยไม่อาจเจรจาตกลง เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในสัญญาได้ 
 3)  สัญญาท่ีมีลักษณะของการจัดหา จัดซ้ือ หรือจัดจ้างทําสิ่งของหรือถาวรวัตถุแม้โดยตัวมันเองไม่ใช่

สาธารณูปโภค หากแต่เป็นองค์ประกอบท่ีจําเป็น 
 เม่ือสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครองหลักเกณฑ์ท้ังหลายดังกล่าวก็ต้องนํามาใช้กับสัญญาสัมปทาน

ด้วย  เช่น หลักกฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะ หลักกฎหมายเก่ียวกับการทําสัญญาทางปกครอง ซ่ึงการทําสัญญาทาง

ปกครองตามระบบกฎหมายไทยมิได้มีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนําหลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการทําสัญญาตาม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้ามาปรับใช้โดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดกับลักษณะของสัญญาทางปกครอง เช่น หลักเกณฑ์

เรื่องความสามารถของคู่สัญญา หลักกฎหมายเร่ืองแบบของสัญญา การเรียกดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญา การพิจารณากําหนดเวลา

ชําระหนี้ การเลิกสัญญา เป็นต้น นอกจากนั้นหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่สัญญา กระบวนการคัดเลือกคู่สัญญา ซ่ึงหากเป็นการ

จัดซ้ือจัดจ้างก็ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ. 2560 
ด้วย  
 

 6.2  ประเภทของสัญญาสัมปทาน 
 ตามระบบกฎหมายไทยสัญญาสัมปทานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 (1)  สัญญาสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ 
  โดยท่ัวไปสัมทานท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายไทยจะถูกกําหนดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น 
พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เป็นต้น สัญญาสัมปทานที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนรักษาสมบัติของชาติมิให้ถูกทําลายลงไปโดย

ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่า สัญญาสัมปทานประเภทน้ีเป็นสัญญาท่ีให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับสัมปทาน ไม่ได้สนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินตอบแทนให้คู่สัญญาตามที่กําหนดในสัญญา 
 (2)  สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ 
   สัญญาท่ีฝ่ายปกครองมอบบริการสาธารณะท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตนให้เอกชนเป็นผู้จัดทําในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ด้วยทุน และความเส่ียงภัยของเอกชนเอง โดยให้สิทธิเอกชนเก็บค่าใช้บริการจากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ใน

กิจการนั้น เช่น สัมปทานเดินรถประจําทาง สัมปทานระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ เป็นต้น สัญญาสัมปทานบริการ

สาธารณะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   นอกจากนั้นยังมีกฎหมายเฉพาะอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน เช่น ประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2515 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น  
  สัญญาสัมปทานยังต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้รับสัมปทานมีหน้าท่ีเป็นผู้จัดทําหรืออํานวยการให้บริการสาธารณะของตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า

คุณสมบัติของคู่สัญญา โดยเฉพาะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนถือเป็นสาระสําคัญ 
  (2)  รัฐมีอํานาจควบคุมและกํากับการให้บริการสาธารณะอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดําเนินการบริการ

สาธารณะน้ันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และยังมีกฎหมายให้อํานาจรัฐในการควบคุมและกํากับการให้บริการ

ท่ัวไปอีกด้วย เช่น พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
  (3)  รัฐมีอํานาจออกข้อกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อํานาจรัฐในการควบคุมและการกํากับดูแลการให้บริการสาธารณะของผู้รับสัมปทาน และถือเป็น

อํานาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองด้วย 
   (4)  รัฐมีอํานาจควบคุมการกําหนดหรือปรับอัตราค่าบริการ เนื่องจากการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ดังน้ันรัฐจะเข้ามาควบคุมและผู้รับสัมปทานจะปรับค่าบริการได้เม่ือได้รับอนุญาต 
   (5)  ผู้มีอํานาจเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ในบางกรณี โดยหลักแล้วฝ่ายปกครองไม่อาจใช้อํานาจนี้ได้ตาม

อําเภอใจ แต่ต้องใช้เพ่ือเหตุผลในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่สัญญาฝ่าย

เอกชน 
  (6)  อํานาจในการลงโทษคู่สัญญาฝ่ายเอกชน ฝ่ายปกครองมีอํานาจลงโทษคู่สัญญาฝ่ายเอกชนท่ีไม่เคารพ

หน้าท่ีตามสัญญา โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล ถือเป็นการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาอันเป็นอํานาจของฝ่ายปกครองท่ีไม่
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ปรากฏในระบบสัญญาตามกฎหมายแพ่ง เพ่ือเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ รวมท้ังอาจจัดหาบุคคลอ่ืน

เข้ามาทํางานแทนท่ีโดยให้เอกชนออกคู่ใช้จ่ายได้ 
  นอกจากนี้ระบบกฎหมายไทยยังมีมาตรการลงโทษเอกชนคู่สัญญาโดยการสั่งให้เป็น “ผู้ท้ิงงาน” ไม่ว่าจะ
เกิดเนื่องจากการท่ีเอกชนไม่เข้าทําสัญญา ไม่ดําเนินงานตามแผนงาน การสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานหรือเป็นคําสั่งทางปกครองตาม

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 

 6.3  การระงับข้อพิพาทในสัญญาสัมปทาน 
 ในกรณีนี้อาจแยกพิจารณาเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงยังมิได้มีการจัดต้ังศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับ

สัญญาภาครัฐทุกสัญญา รวมท้ังสัญญาสัมปทานต้องฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม และในการพิจารณาพิพากษาคดีศาลก็จะนําหลัก

กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ และนอกจากนั้นการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการก็สามารถ

ดําเนินการได้เช่นกัน ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2535 
 ต่อมาหลังปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาแล้ว และมีกฎหมายกําหนดให้สัญญาสัมปทานเป็น

สัญญาทางปกครอง และกฎหมายได้กําหนดให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญทางปกครองอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง โดย
ในช่วงนี้ได้เกิดปัญหาว่าสัญญาทางปกครองและสามารถระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ ซ่ึงต่อมาได้มีการแก้ไข
และมีการตราพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยมาตรา 15 ได้กําหนดให้สามารถใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญา

ทางปกครองไว้ แต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มิได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองไว้ ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ ท้ังขอบเขตอํานาจในการพิจารณา 
ข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ ประเภทของข้อพิพาทในสัญญาสัมปทานท่ีสามารถระงับได้โดยอนุญาโตตุลาการ คุณสมบัติของ

ผู้ท่ีจะมาเป็นอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 
 ดังนั้น ในปัจจุบันการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสัญญาสัมปทานนั้นสามารถระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางศาล หรือโดย

อนุญาโตตุลาการก็ ได้ ท้ั งนี้ ขึ้นอยู่กับ เจตนาของคู่สัญญาท่ีจะตกลงกัน  อย่างไรก็ตาม  ในกฎหมายบางฉบับ  เช่น 
พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514 ได้กําหนดให้สัญญาสัมปทานปิโตเลียมต้องระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการนําวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครอง โดยเฉพาะ

สัญญาสัมปทานที่ผ่านมาได้พบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะการท่ีอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยให้ฝ่ายปกครองตกเป็นผู้ผิด

สัญญาและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจํานวนมาก และในบางคดีได้มีการนําคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการไปฟ้องรอ้งต่อ

ศาลปกครองให้มีการเพิกถอนคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ เช่นคดีข้อพิพาทไอทีวี คดีบ่อบําบัดน้ําเสียคลองด่าน คดีทาง

ด่วน เป็นต้น ต่อมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการออกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2547 (เร่ืองการทําสัญญา

สัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน) ได้มีมติห้ามมิให้การตั้งอนุญาโตตุลาการในสัญญาท่ีฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเป็น

คู่สัญญาและหากมีข้อพิพาทจากสัญญาดังกล่าวให้นําคดีพิพาทส่งให้ศาล ซ่ึงอาจเป็นศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองพิจารณา 
หากมีปัญหาหรือความจําเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมัติเป็นราย ๆ ไป ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2547 (เร่ืองมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 
2547 เร่ือง การทําสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน) ได้มีมติเห็นชอบว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ท่ีจะใช้

บังคับกับทํา “สัญญาสัปทาน” เท่านั้น และยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 สิงหาคม 2552 ท่ีกําหนดใช้สัญญาสัมปทานท่ีทําข้ึน

ถูกห้ามมิให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 อย่างไรก็ตามการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในบางคร้ัง

เนื่องจากเป็นความต้องการของนักลงทุนต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมท้ังยังเป็นความต้องการของประเทศที่

เป็นแหล่งทุนในกรณีท่ีประเทศไทยไปกู้ยืมเงินมาลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาจึงควรมีการปรับปรุง

กฎหมายในส่วนนี้ให้มีความชัดเจนข้ึน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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7. บทวิเคราะห์ 
 

 จากการท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายสารบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รวมทั้งสัญญาสัมปทานไว้ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องความหมาย รูปแบบของสัญญา วิธีการทําสัญญาสัมปทาน การควบคุมตรวจสอบ การบอกเลิกสัญญา ทําให้สัญญา

สัมปทานท่ีหน่วยงานของรัฐจัดทําข้ึนมีความแตกต่างกัน  แม้จะมีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดให้คํานิยามของสัญญาทางปกครองไว้ และกําหนดไว้ในสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครอง

ประเภทหนึ่งก็ตาม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองน้อยมาก ทําให้ขาดหลักเกณฑ์ท่ี

สําคัญเก่ียวกับสัญญาทางปกครองทั้งระบบ แม้ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองจะได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครองเพิ่มเติม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังขาดความชัดเจนและแนวทางดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาของศาล

ปกครองเท่านั้น ศาลยุติธรรมและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าท่ีระหว่างศาลไม่ได้ผูกพันต่อแนวทางดังกล่าวแต่

อย่างใด และอาจพิจารณาวินิจฉัยบนพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันได้ ทําให้หลักกฎหมายไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้นเพ่ือ

ความเป็นเอกภาพในการพิจารณาความหมายของสัญญาทางปกครองจึงจําเป็นต้องกําหนดความหมายท่ัวไปของสัญญาทาง

ปกครองให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามโดยเหตุท่ีสัญญาทางปกครองมีลักษณะท่ีแตกต่างจากสัญญาในระบบกฎหมายเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธรรมชาติของสัญญาท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การนําหลักกฎหมายตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็นกฎหมายเอกชนมาปรับใช้จึงทําได้เพียงเท่าท่ีไม่ขัดกับหลักกฎหมายมหาชน แต่จะนํามาปรับ

ใช้ได้เพียงใดนั้นต้องอาศัยบรรทัดฐานจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดต่อไปหากเกิดกรณีขึ้น ด้วยเหตุนี้การบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงเป็นความจําเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนรวมท้ังแก้ไขปัญหาความไม่

ชัดเจนเกี่ยวกับหลักกฎหมายท้ังหลายด้วย 
 นอกจากน้ันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการร่างสัญญาและการระงับข้อพิพาท โดยที่ผ่านมาการร่างสัญญาของฝ่ายปกครอง

ยังมีปัญหาค่อนข้างมากโดยเห็นได้จากเม่ือมีกรณีการผิดสัญญาสัมปทานและมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล โดยสัญญาท่ีฝ่าย

ปกครองทําโดยนิติกรซ่ึงเป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบนั้นอาจมีความไม่ชัดเจนหรือรัดกุมอย่างเพียงพอ 
สัญญาทางปกครองบางชนิดเช่นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีเป็นกรณีท่ีต้องอาศัยเทคนิคข้ันสูง อาจจําเป็นต้องจ้างนักกฎหมายที่มี

ความรู้ความชํานาญเข้ามาช่วยร่างสัญญาดังกล่าว ส่วนการระงับข้อพิพาทของสัญญาสัมปทานนั้นในสัญญามักมีข้อตกลงให้มี

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะกรณีสัญญาสัมปทานท่ีมีนักลงทุนจากต่างประเทศมาเป็นคู่สัญญา และใน
หลายโครงการเม่ือนําสัญญาสัมปทานมาให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยปรากฏว่าฝ่ายรัฐจตกเป็นผู้แพ้คดี ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น

จํานวนมากทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว 
 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากปัญหาท่ีได้ศึกษามาแล้ว จึงควรยกร่างกฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รวมถึงสัญญาสัมปทานด้วย โดยในกฎหมายดังกล่าวควรประกอบด้วย การ
กําหนดความหมายของสัญญาทางปกครองให้มีความชัดเจน เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสัญญาทางปกครอง กรณีใดบ้างท่ี

สัญญาตกเป็นโมฆะ กรณีความไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีอาจเยียวยาแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ หลักการแก้ไขสัญญาในกรณีปรากฎ

พฤติการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการเยียวยาเอกชนคู่สัญญา เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ควรมีการปฏิรูประบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานท้ังระบบ เนื่องจากยังมีกฎหมายเฉพาะท่ี

เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานอีกหลายฉบับ เพ่ือมิให้กฎหมายมีความซํ้าซ้อน 
 อย่างไรก็ตาม ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานให้ชัดเจน เนื่องจากสัญญาสัมปทานเป็นการท่ีรัฐให้

เอกชนเข้าจัดทําบรการสาธารณะแทนรัฐ โดยทุนและความเสี่ยงภัยของเอกชนเอง โดยให้เก็บค่าบริการจากประชาชนเป็นการ
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ตอบแทน ดังนั้นรัฐไม่ควรเน้นการหารายได้เข้ารัฐจนเกินไป เพราะหากรัฐเน้นการหารายได้เข้ารัฐ จะทําให้เอกชนผลักภาระ

ดังกล่าวให้ประชาชน ทําให้ค่าบริการท่ีเอกชนจะเก็บจากประชาชนมีอัตราท่ีสูง ทําให้ประชาชนเดือดร้อน สิ่งท่ีรัฐควรเน้นคือ

การบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีเหมาะสม ในราคาท่ีไม่แพงเกินไป 
  
 บทความนี้เรียบเรียงจากงานวิจัย เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญาสัมปทานในระบบกฎหมายไทย 
คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก  
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์  รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ 
3) เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม          
โดยใช้แบบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย 
ข้าราชการแบ่งเป็น หัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายละ 1 คน) จํานวน 13 คน ข้าราชการ (ฝ่ายละ 2 คน) จํานวน 26 คน และพนักงาน
ราชการจํานวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 49 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ด้านการวางแผน 

   กระบวนการปฏิบัติงานด้านการวางแผน มีการนําปัญหามาวิเคราะห์ SWOT Analysis จัดทําแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ ท้ังแผนระยะส้ันและแผนงานระยะยาว อุปสรรคด้านการวางแผน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมีการเปล่ียนแปลง
และหน่วยงานท่ีนําแผนงานไปปฏิบัติตินั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

2. ด้านการจัดองค์การ 
     กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดองค์การ จัดตามกรอบอัตรากําลังและมีการแบ่งฝ่ายการทํางานตามสายการ
บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ อุปสรรคด้านการจัดองค์การ หากมีการปรับโครงสร้างองค์การอาจทําให้การทํางานไม่มีความยืดหยุ่น    

3. ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
     กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดบุคลากรปฏิบตัิงาน มีการวางแผนกําลังคน จัดตามโครงสร้างภารกิจและมีการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร อุปสรรคด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการและไม่มีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจากประจํา 

4. ด้านการอํานวยการ 
     กระบวนการปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ มีการประชุม สั่งการ มอบหมายหน้าท่ีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและกําหนด
แนวทางประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อุปสรรคด้านการอํานวยการ หน่วยงานบางแห่งท่ีนําแผนงานไปปฏิบัติไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน 
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5. ด้านการประสานงาน 
     กระบวนการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน มีการประชุมวางแผน กําหนดแผนงาน โครงการและกําหนดทิศทาง
ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อุปสรรคด้านการประสานงาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มากเท่าท่ีควร 

6. ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     กระบวนการด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นกรณีเร่งด่วนและ
กรณีเฉพาะรายงานแก่หัวหน้ากลุ่มงาน อุปสรรคด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานบางแห่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

7. ด้านการจัดและการใช้งบประมาณ 
     กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดและการใช้งบประมาณ มีการวางแผนการใช้งบประมาณ กําหนดทิศทางใน
การบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ อุปสรรคด้านการจัดและการใช้งบประมาณ ข้อระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง 

8. แนวทางการแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 
คําสําคัญ: กระบวนการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการแก้ไข 
 

Abstract 
 

The purpose of this research firstly aims at investigating the health work process performances 
of Nakhon Pathom Provincial Public Health Office, secondly studying its problems as well as obstacles, 
and proposing means to improve its health work process performances. It adopted the qualitative method  
by interviewing key informants through purposive sampling consisting of 13 executive level government 
officers from 13 departments, 26 government officers, and 10 government employees. The research 
instrument was a interviewing constructed by the researcher with the data were Descriptive Analysis.   

The research found that: 
 1. Planning  
     1.1 Planning processes: Implementing the projects both short-term plans and long-term plans. 
         1.2 Threats: instable policy determination from Ministry of Public Health and lack of co-operations 
among agencies involved 

2. Organizing 
     2.1 Organizing processes: Having manpower-based organization with systematic divisions of 
responsibilities  
        2.2 Threats: lack of work flexibility in cased of adjustment   

3. Staffing 
     3.1 Staffing processes: Having manpower-based planning in accordance with missions and training 
programs for upgrading personnel capacity 
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     3.2 Threats: organizational conflicts and politics in the appointment of government officials 
 4. Directing 
     4.1 Directing processes: Having responsibility allocations for officers according to the executive 
meeting and setting guidelines to coordinate with various agencies 
     4.2 Threats: lack of co-operations found in some agencies 
 5. Co-ordinating  
     5.1 Co-ordinating processes: Having plans to launch projects and set guidelines to coordinate 
with various agencies. 
     5.2 Threats: lack of cooperation from the public as well as the relevant agencies. 
 6. Reporting 
     6.1 Reporting processes: Having meeting on performance reports in urgent or specific cases reporting 
to the heads of the departments 
         6.2 Threats: lack of coordination found in some agencies regarding information compilation to 
prepare the report. 

7. Budgeting 
     7.1 Budgeting processes: Good budgeting determining a systematic budget management  
     7.2 Threats: occasional adjustment on disbursement regulations of budgeting 
 8. Public health performances Process solution Weaknesses of the Nakorn Pathom Provincial public 
Health Office. Include in public health performances processes and Development of public health performances 
process skills. 
 
Keywords: work performances, weaknesses, solutions 
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1. บทนํา  
 

การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของไทยในอดีตท่ีผ่านมาภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อประชาชนคนไทย แม้จะว่าจะสามารถลดอัตราการป่วยและการตายของประชากรลงได้ แต่
การบริการด้านสาธารณสุขนั้นยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ฐานะยากจน ประกอบกับความรู้ความเข้าในด้านการเอาใจใส่ต่อสุขภาพน้ันไม่ดีเท่าท่ีควร 
ดังน้ันจึงต้องมีการดําเนินการปฏิบัติงานด้านสุขภาพประกอบด้วย 5 กระบวนการ ท้ังทางด้านท่ี 1) กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 
2) กระบวนการควบคุมป้องกันโรค  3) กระบวนการรักษาพยาบาล 4) กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 5) กระบวนการคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยการนําแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติงานเหล่านี้ต้องอาศัยบุคลากรสาธารณสุขแบบสหวิชาชีพ และการบริหาจัดการท่ีดี 
การมีวิชาการท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขแต่ละท้องถ่ิน โดยการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขนั้นต้องมี การ
วางแผน การจัดระบบงาน การวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(สํานักบริหารการสาธารณสุข, คู่มือการปฏิบัติงาน, ค้นเม่ือ 3 พฤษภาคม 2561 จาก <https://www...>) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคมีหน้าท่ีกํากับดูแลโรงพยาบาลและ

สาธารณสุขอําเภอท่ีอยู่ภายในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีอํานาจหน้าท่ี จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ส่งเสริม กํากับดูแลงานด้านสุขภาพ พัฒนาระบบด้านสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณด้านสุขภาพ ประเมินผล

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, อํานาจหน้าท่ี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ค้นเม่ือ 3 พฤษภาคม 2561 จาก  <http://www...>) 
ปัจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 120 ราย ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ 
การปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีภาระหน้าท่ีงานเพ่ิมข้ึนทําให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นประสบปัญหาหลายด้านเนื่องจาก

เป็นภารกิจท่ีต้องใช้ศิลปะในการบริหาร ภาวะผู้นํา การจูงใจ การตัดสินใจ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานท่ีผ่านมายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้เท่าท่ีควร  (สุภาภรณ์ เลี้ยงอํานวย หัวหน้า

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ์  30 เมษายน 2561)  
จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง กระบวนการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 
 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใน
การศึกษาใช้กระบวนการปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร POSDCoRB ประกอบไปด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้าน
การจัดองค์การ 3) ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 4) ด้านการอํานวยการ 5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านการรายงาน และ              
7) ด้านการจัดและการใช้งบประมาณ และการศึกษาปัญหาอุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยการใช้เทคนิค SWOT Analysis  ประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1203



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) และการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลัก SWOT Matrix ประกอบไป

ด้วย กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT 
Strategy) 

 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง กระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือในการ

วิจัย ดังน้ี 
1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามหลัก POSDCoRB ประกอบด้วยแนวคิด การวางแผน

(Planning) (มยุรี อนุมานราชธน, 2538 : 18) การจัดองค์การ (Organizing) (อุทัย เลาหวิเชียร, 2528 : 86) การจัดบุคลากร

ปฏิบัติงาน (Staffing) (สมพงศ์ เกษมสิน, 2517 : 146-149) การอํานวยการ (Directing) (สมยศ นาวีการ, 2548, : 36-37)  
การประสานงาน (Coordinating) (อุทัย เลาหวิเชียร, 2528 : 45-46)  การรายงาน (Reporting) (อุดร ชื่นกลิ่นธูป, 2525 : 
178) การงบประมาณ (Budgeting) (เบญจมาส ขจรดาํ, 2539 : 56-58) 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามหลัก SWOT Analysis ของ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี 
(Albert Humphre) (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2547: 207-213) และ TOW Matrix (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชวิน, 2548 : 259 - 262) 

 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีท่ีได้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนํามากําหนดเป็นตัวแปรสําหรับ

ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในการศึกษาใช้กระบวนการปฏิบัติงาน

ตามหลักการบริหาร POSDCoRB ประกอบไปด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์การ 3) ด้านการจัด

บุคลากรปฏิบัติงาน 4) ด้านการอํานวยการ 5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านการรายงาน และ 7) ด้านการจัดและการใช้

งบประมาณ และการศึกษาปัญหาอุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
โดยการใช้เทคนิค SWOT Analysis  ประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
อุปสรรค (Threats) และการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลัก SWOT Matrix  ประกอบไปด้วย กลยุทธ์เชิงรุก (SO 
Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้ 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

         1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน 120 คน 
ประกอบด้วย  ข้าราชการ จํานวน 101 คน และพนักงานราชการ จํานวน 19 คน 
                1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

          ในการวิจัยครั้งนี้ จะมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดังน้ี 
                    1.2.1 ขา้ราชการ 
                            1.2.1.1 หัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายละ 1 คน) จํานวน   13     คน 
                            1.2.1.2 ข้าราชการ (ฝ่ายละ 2 คน) จํานวน   26     คน 
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                     1.2.2  พนักงานราชการ  จํานวน   10     คน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมาจากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  มีข้อคําถามเกี่ยวกับ ตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์  สังกัดงาน 
ประสบการณ์การทํางาน  ระดับการศึกษาสูงสุด เพศ โดยมีลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการจํานวน 4 ข้อ 

     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์คําถามแบบปลายเปิดประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานตามหลัก POSDCoRB 
โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์การ  3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 4) ด้านการอํานวยการ 
5 ) ด้านการประสานงาน 6) ด้านการรายงาน 7) ด้านการจัดและการใช้งบประมาณและปัญหาอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ในการวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วย 4 ด้าน  คือ 1) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

     ท้ังนี้การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะและนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหานํามาคํานวณค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
และนําไปทดลองใช้ (try-out) กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) กําหนดค่านัยสําคัญท่ี .05 ขึ้นไป 
 

7. ผลการวิจัย 
 

จากการสัมภาษณ์ส่วนงานต่าง ๆของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปกระบวนการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของแต่ละส่วนงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมได้ดังนี้ 
 ด้านการวางแผน 

1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า มีการจัดการวางแผนงานตามโครงสร้าง นําปัญหา

ในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์ SWOT Analysis จัดทําแผนการทํางานประจําปี แผนงานโครงการต่าง ๆ ท้ังแผนระยะสั้นและแผนงาน

ระยะยาวและมีการสรุปการทํางานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วเพ่ือประกอบการวางแผนงานในปีถัดไป 
2. จุดแข็งด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการวางแผนงานด้านสุขภาพ 

มีการทํางานร่วมเป็นทีม มีการวางแผนงานบริหารอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี เป็นแผนในการดําเนินงาน 

3. จุดอ่อนด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า มีการปรับเปลี่ยนตามระบบค่อนข้างบ่อย ขาดผู้รับผิดชอบหลักใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติและไม่มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีความชัดเจน 
4. โอกาสด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า นโยบายจากทางกระทรวงสาธารณสุข การดําเนินงานแผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด

และเครือข่ายต่าง ๆ  
5. อุปสรรคด้านการวางแผน จากกการศึกษาพบว่า นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน แผนงานท่ีถูกสั่งเข้ามามี

ความยากส่วนมากเป็นแผนระยะยาว ประชาชนและหน่วยงานท่ีนําแผนงานไปปฏิบัตินั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
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ด้านการจัดองค์การ 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดองค์กร จากการศึกษาพบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์การตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด จัดตามกรอบอัตรากําลัง มีการแย่งฝ่ายการทํางานกําหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ กําหนด

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
 2. จุดแข็งด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์การตามแบบท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด กําหนดตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสายการบังบัญชาอย่างเป็นระบบ 
 3. จุดอ่อนด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีไม่เต็มกรอบอัตรากําลังเม่ือเทียบกับภารกิจ โครงสร้าง

ของทางกลุ่มงาน การจัดองค์การแบบระบบราชการทําให้การดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เกิดความล่าช้าไปทันต่อสถานการณ

ต่าง ๆ  
 4. โอกาสด้านการจัดการองค์การ จากการศึกษาพบว่า อาจมีการปรับโครงสร้างขององค์การและการปรับโครงสร้าง

อัตรากําลัง ให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี 
และมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายระดับอําเภอและหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 5. อุปสรรคด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า หากมีการปรับโครงสร้างองค์การและโครงสร้างอัตรากําลังอาจ

ทําให้รูปแบบการทํางานไม่มีความยืดหยุ่น ซับซ้อนยุ่งยากมากข้ึน   
ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร

วางแผนกําลังคน จัดตามโครงสร้างภารกิจของกลุ่มงาน จัดตามความรู้ความสามารถและมีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถในงานท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบ 
 2. จุดแข็งด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ

กลุ่มงาน มีการทํางานเป็นทีมร่วมกันและในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงาน ขาดงาน บุคลากรท่านอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนท่ีกันได้ 
 3. จุดอ่อนด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีไม่เต็มกรอบอัตรากําลัง

บุคลากรหน่ึงท่านต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน งานบางอย่างต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านและต้องมีการอบรมพัฒนา

ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
 4. โอกาสด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า การปรับโครงสร้างอัตรากําลังของกระทรวง

สาธารณสุขอาจมีการเปิดตําแหน่งมีการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานให้เต็มกรอบอัตรากําลังท่ีเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี  
 5. อุปสรรคด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งต้ัง

ข้าราชการและทางกระทรวงไม่ให้มีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจากประจํา เปิดรับเฉพาะในส่วนของพนักงาน

ราชการเท่านั้น 
 ด้านการอํานวยการ 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า มีการประชุมวางแผนงานโดยหัวหน้ารับคําสั่งมา

จากคณะผู้บริหาร สั่งการ มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและกําหนดแนวทางประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
 2. จุดแข็งด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า หัวหน้ากลุ่มงานเป็นหัวใจหลักในการอํานวยการ กํากับ ควบคุม

การดําเนินงานระหว่างกลุ่มงานและหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3. จุดอ่อนด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า มีการปรับเปลี่ยนตามระบบค่อนข้างบ่อย การตรวจสอบงานท่ี

ล่าช้าของหัวหน้ากลุ่มงานและการอํานวยการระหว่างกลุ่มงานภายในสํานักงานไม่ค่อยได้รับความร่วมมือกันมากเท่าท่ีควร 
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 4. โอกาสด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการปฏิบัติงาน มีการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกับโรงพยาบาล ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการนําเทคโนโลยี

เข้ามาปรับใช้สําหรับการอํานวยการโดยผ่านแอพพลิเคชั่น Line Group, Facebook  
 5. อุปสรรคด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่เข้าใจระบบการทํางานของกลุ่มงานต่าง ๆในการ

ดําเนินงานด้านสุขภาพมีการตําหนิว่าปฏิบัติงานล่าช้า หน่วยงานบางแห่งท่ีนําแผนงานไปปฏิบัติไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานและพาหนะของทางสํานักงานท่ีใช้ในการลงพ้ืนท่ีของกลุ่มงานต่าง ๆมีไม่เพียงพอต่ออํานวยความสะดวกให้แก่

บุคลากร 
ด้านการประสานงาน 

 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า มีการประชุมวางแผนภายในกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม

งาน กําหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของการทํางานและกําหนดทิศทางในการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
 2. จุดแข็งด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มงานและ

หน่วยงานภายนอก มีระบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย ท้ังการประสานงานท่ีเป็นทางการโดยการใช้หนังสือราชการและแบบไม่

เป็นทางการโดยการส่ังการด้วยวาจาหรือผ่านการโทรติดต่อประสานงานกันและมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประสานงาน 
เช่น Line Group, Facebook เป็นต้น 

 3. จุดอ่อนด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า มีการปรับเปล่ียนตามระบบค่อนข้างบ่อย การประสานงานกับ

ภาคีเครือข่ายขาดผู้รับผิดชอบหลักในงานท่ีประสานงานไปและไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควรและได้รับการจัดและ

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานมีความเก่า 
 4. โอกาสด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและจากเขตสุขภาพท่ี 5 และ

จากภาคีเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการประสานงานมากย่ิงข้ึน 
 5. อุปสรรคด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

มากเท่าท่ีควรและการประสานงานท่ีได้รับการแจ้งมาอย่างกระทันทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้ทันตามกําหนดการณ์ 
ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1. กระบวนการด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการ
จัดทํารายงานตามแบบฟอร์ม เป็นกรณีเร่งด่วนและกรณีเฉพาะรายงานแก่หัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหาร 

 2. จุดแข็งด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการทํางานเป็นทีมในการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน มีระบบการจัดเก็บข้อมูล HDC (Health Data Center) เป็นฐานข้อมูลใช้จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจากหน่วยงาน

ระดับย่อยท้ังจังหวัด 
 3. จุดอ่อนด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนตามระบบค่อนข้างบ่อย บุคลากรมี

ภาระหน้าท่ีงานจํานวนมากอาจทําให้การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าไปบ้างและการประเมินตัวชี้วัดบางตัว

นั้นทําได้ยาก 
 4. โอกาสด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและจากภาคี

เครือข่าย โรงพยาบาล หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและมีการนํา

เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทํางานในด้านการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 5. อุปสรรคด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีหน่วยงานบางแห่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ

ให้ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการเร่งรีบ วัดผล เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดระดับชาติ ทําได้ยากและไม่มี

การคําถึงกําลังคนในการปฏิบัติงาน 
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 ด้านการจัดและการใช้งบประมาณ 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า มีการประชุมวางแผนการใช้

งบประมาณตามภารกิจ กําหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ ตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามกฎระเบียบพัสดุ การเงิน 
การคลัง อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 

 2. จุดแข็งด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

เงินงบประมาณ มีการกําหนดแนวทางการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
 3. จุดอ่อนด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการและมี

แผนงานโครงการท่ีถูกสั่งมาอย่างเร่งด่วนทําให้งบประมาณท่ีมีอยู่เดิมมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ  
4. โอกาสด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมากข้ึน

ภายในปีงบประมาณถัดไปและจากหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 
 5. อุปสรรคด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอต่อ

การดําเนินงาน ข้อระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง ในบางครั้งไม่สามารถ

ดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลาท่ีได้ระบุไว้ 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ด้านการวางแผน 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการดําเนินงาน

ประจําปี จัดทําแผนงานยุทธศาสตร์ ท้ังแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther 
Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการ

บริหาร 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินงานวางแผนท้ังแผนระยะสั้นระยะยาว

เชื่อมโยงกับแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 2. จุดแข็งด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีความต่ืนตัวในการปฏิบัติงานอยู่

ตลอดเวลาเนื่องจากมีนโยบายท่ีถูกสั่งการลงมามาก ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผนงานด้านสาธารณสุขท้ังจังหวัดจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานด้านการวางแผนงานมาโดยเฉพาะ 
 3. จุดอ่อนด้านการวางแผน จาการศึกษาพบว่า มีแผนงานท่ีถูกสั่งการมาค่อนข้างมากส่วนใหญ่เป็นงานเร่งด่วนและ

ไม่มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากส่วนกลางสั่งแผนงานมาค่อนข้างมากเป็นงานเร่งด่วนและไม่มีกระบวนการจัดทําแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ีมีความชดัเจนทําให้แผนงานท่ีออกมาไม่มีประสิทธิภาพ 
 4. โอกาสด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า มีเครือข่ายท่ีปฏิบัติงานร่วมกันให้การสนับสนุนในการดําเนินงาน ซ่ึง
สอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากร

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและหน่วยงานเครือข่ายให้การสนับสนุนเนื่องจากเข้าใจในระบบการทํางานของกลุ่ม

งานเป็นอย่างดี 
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 5. อุปสรรคด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า แผนงานมีเข้ามาเป็นคร้ังคราวทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการวางแผนกล

ยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากส่วนกลางมีการสั่งการเข้ามาเป็นคร้ังคราวทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ

กลุ่มงาน 
 ด้านการจัดองค์การ 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า จัดตามโครงสร้างของทางกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดข้ึน จัดตามกรอบอัตรากําลังท่ีกระทรวงกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ 
ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุร ีอนุมานราชธน,2549:18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการแบ่งฝ่ายการทํางาน กําหนดรายละเอียดตามลักษณะงานจัดบุคลากรตามกรอบ

โครงสร้างองค์การเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. จุดแข็งด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า จัดตามแบบโครงสร้างของทางกระทรวง กําหนดตําแหน่งภารกิจ

หน้าท่ีตามสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากมีการจัดองค์การตามโครงสร้างท่ีกระทรวงกําหนด กําหนดหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายตามสาย

การบังคับบัญชาเพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 3. จุดอ่อนด้านการจัดองค์การ จากการศึกษาพบว่า การสรรหาคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงานใช้เวลานานเน่ืองจาก

บางตําแหน่งนั้นต้องเป็นผู้ มีความรู้เฉพาะด้าน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกรณีท่ีมีบุคลากรลาออกหรือย้ายไปทํางานท่ีอ่ืนอาจทําให้ต้องมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีแทนซ่ึงมักจะใช้เวลาในการสรรหานาน 
 4. โอกาสด้านการจัดการองค์การ จากการศึกษาพบว่า มีการปรับโครงสร้างขององค์การและโครงสร้างอัตรากําลังให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5. อุปสรรคด้านการจัดการองค์การ จากการศึกษาพบว่า การปรับโครงสร้างองค์การจะทําให้รูปแบบการทํางานน้ันมี

ความเปล่ียนแปลงมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากการปรับโครงสร้างองค์การและอัตรากําลังอาจก่อให้เกิดรูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปบ้างในบางข้ันตอนและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน  
ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

 1. กระบวนการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า จัดตามกรอบอัตรากําลังจัดตามความรู้ความสามารถ

และมีการอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ในงานท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther 
Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน,2549:18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร 
    ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากจัดตามกรอบอัตรากําลังและตามความรู้ความสามารถและจัดอบรมเพิ่มความสามารถของ

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. จุดแข็งด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆตามภารกิจของทางกลุ่มงาน 

3. จุดอ่อนด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า แผนงานท่ีถูกสั่งการเข้ามา มีความยุ่งยากไม่สามารถ
ดําเนินงานให้ทันแล้วเสร็จได้ในทันที ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการ

พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากทางกลุ่มงานประสบปัญหาแผนงานท่ีมีแผนงานถูกสั่งการลงมาใหม่มีความยุ่งยากซับซ้อน

และไม่สามารถดําเนินการให้ทันแล้วเสร็จได้ตามเวลา  
4. โอกาสด้านการจัดบุคลากร จากการศึกษาพบว่า การปรับโครงสร้างองค์การ อาจทําให้สามารถเปิดรับบุคลากรผู้มี

ความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานภายในกลุ่มงานได้มากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT 
Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในอนาคตจะมีการปรับโครงสร้างองค์การทางกลุ่มงานจึงสามารถท่ีเปิดรับบุคลากรเข้ามา

ปฏิบัติงานเพ่ิมในกลุ่มงานตามการปรับโครงสร้างองค์การได้ 
 5. อุปสรรคด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งต้ัง

ข้าราชการ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกล

ยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis  
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการภายในกลุ่มงานทําให้

เกิดความไม่ยุติธรรมสําหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 
 ด้านการอํานวยการ 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า หัวหน้ากลุ่มงานรับนโยบายแผนงานจาก

ผู้บริหาร สั่งการ ขับเคล่ือนงานสู่ผู้ใต้บังคับบัญชานําไปปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ 
ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน,2549:18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทางมีระบบการสั่งการท่ีดีการถ่ายทอดคําสั่ง ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

นําไปปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินงานตามสายบังคับบัญชามีประสิทธิภาพ 
 2. จุดแข็งด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า หัวหน้ากลุ่มงานคอยอํานวยการประสานงานต่าง ๆท้ังภายใน

และภายนอกให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มงานซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา

เรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากหัวหน้ากลุ่มงานมีส่วนสําคัญในการอํานวยการ สั่งการ ควบคุม ประสานงาน ท้ังภายในและ

ภายนอกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จุดอ่อนด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถการติดต่อประสานงานได้ตามอิสระ

เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานคอยควบคุมการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากหัวหน้ากลุ่มงานจะเป็นผู้กํากับ คอยควบคุม ให้การทํางานอยู่ในกรอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามระบบและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1210 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1238 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 4. โอกาสด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า มีการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกับภาคี

เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากมีการวางแผนงานอํานวยการร่วมกับเครือข่ายในงานด้านต่าง ๆให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี  
5. อุปสรรคด้านการอํานวยการ จากการศึกษาพบว่า การอํานวยการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในบางคร้ัง

ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการในการอํานวยการ ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายพบว่าบางหน่วยงานไม่ให้การ

ตอบรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าว 
ด้านการประสานงาน 

 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้การ

ประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล 
เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน,2549:18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อาจมีระบบการติดต่อประสานงานท่ี

หลากหลาย ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 2. จุดแข็งด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า การประสานงานความหลากหลาย ท้ังการประสานงานอย่าง

เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการ

พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากมีมีระบบการติดต่อสื่อสารท่ีดีและมีความหลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่าง

เป็นระบบและสอดคล้องต่อเนื่อง  
 3. จุดอ่อนด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการติดต่อ

ประสานงานไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อได้ทําการศึกษาเร่ือง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรสนับสนุนในการปฏิบัติงานนั้นมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการ

จัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาแทนท่ี 
 4. โอกาสด้านการประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ในอนาคตจะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT 
Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานและอาจได้รับงบประมาณ

สนับสนุนเพ่ิมเติมมากขึ้น เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในกลุ่มงาน 
 5. อุปสรรคด้านกานประสานงาน จากการศึกษาพบว่า แผนงานท่ีได้รับการติดต่อประสานงานมีเข้ามาเป็นครั้งคราว

ทําให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากได้รับการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอกเข้ามายังกลุ่มงานบ้างเป็นครั้งคราวทํา

ให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
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 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 1. กระบวนการด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า มีการจัดการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 
จัดทํารายงาน อย่างเป็นระบบจัดทํารายงานสรุปผลงานตามไตรมาส ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther 
Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน,2549:18) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการจัดการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก

ระบบแล้วจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
 2. จุดแข็งด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า หัวหน้าคอยกํากับควบคุมการทํางานตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้คอย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่

เสมอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการทํางานของผู้ใต้บังคับบญัชา 
 3. จุดอ่อนด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรมีจํานวนน้อยเนื่องจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจัดทําสรุปรายงานต้องใช้เวลาในการจัดทํา ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 

   ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับภาระงานภายในกลุ่มงานจึง

ส่งผลให้การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
 4. โอกาสด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและหน่วยงาน

ภายนอกในการให้ข้อมูลประกอบการทํารายงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล 
 5. อุปสรรคด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบางแห่ง

ในการให้ข้อมูลทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดทํารายงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานบางแห่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอาจส่งผลต่อการจัดรายงานทํา

สรปุผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดและการใช้งบประมาณ 

 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า มีการประชุมวางแผนการใช้

งบประมาณตามภารกิจ จัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตามกรอบปริมาณงาน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) (มยุรี อนุมานราชธน,2549:18) ได้
ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร  
               ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากมีการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณตามภารกิจและมีการติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเพ่ือป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณ 
 2. จุดแข็งด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนกลุ่มงานและมีบุคลากรท่ี

มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการวางแผนงานด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้บริหารนั้นเข้าใจในระบบการทํางานของกลุ่ม

งานและให้การสนับสนุนการทํางานของกลุ่มงาน 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1212 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1240 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 3. จุดอ่อนด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า มีแผนงานโครงการที่ถูกสั่งมาค่อนข้างมากทําให้

งบประมาณเดิมท่ีมีอยู่นั้นมีไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากมีแผนงานโครงการที่ถูกสั่งมาค่อยข้างมากและเร่งด่วน ทําให้การจัดสรรงบประมาณให้

เหมาะสมกับแผนงานเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  
 4. โอกาสด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า นโยบายของทางกระทรวงและกฎระเบียบของ

กรมบัญชีกลางในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากได้รับผลประโยชน์จากนโยบายจากทางกระทรวงและกฎระเบียบของกรมบัญชีกลางท่ีเอ้ือ

ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของทางกลุ่มงานเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน 
 5. อุปสรรคด้านการจัดและการใช้งบประมาณ จากการศึกษาพบว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอต่อ

การดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการวางแผน

กลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทคนิค SWOT Analysis 
    ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากได้รับการสั่งแผนงานโครงการมาค่อนข้างมากและส่วนมากเป็นเร่ืองเร่งด่วนทําให้งบประมาณ

เดิมท่ีมีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
 
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 

กระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม 
ด้านการวางแผน 
ในด้านการวางแผนแต่ละกลุ่มงานควรมีกระบวนการจัดทําแผนงานท่ีมีความชัดเจนเพ่ือให้แผนงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดองค์การ 
ในด้านการจัดองค์การภายในกลุ่มงานต่าง ๆควรท่ีจะมีการมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานให้เต็ม

กรอบอัตรากําลังและตามโครงสร้างของทางกลุ่มงานท้ังนี้เพ่ือให้การทํางานของทางกลุ่มงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีคุณภาพ 
ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
ในด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงานภายในแต่ละกลุ่มงาน ควนท่ีจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานให้

เต็มกรอบอัตรากําลังและตามภารกิจของกลุ่มงานเพ่ือให้การทํางานของกลุ่มงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพท้ังนี้หากไม่สามารถเปิด

การสรรหาคัดเลือกบุคลากรได้ควรท่ีจะมีการอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานของบุคลากรท่านอ่ืน

เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเหลือกันได้ในกรณีท่ี มีการลา ขาด หรือไปราชการ 
ด้านการอํานวยการ 
ในด้านการอํานวยการภายในแต่ละกลุ่มงานควรที่จะมีระบบการสั่งการดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามสายการบังคับ

บัญชาภายในแต่ละกลุ่มงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ด้านการประสานงาน 
ในด้านการประสานงานของแต่ละกลุ่มงานส่วนใหญ่แล้วแต่ละกลุ่มงานจะต้องมีการอํานวยการ ประสานงาน กับ

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานจึงควรท่ีจะมีระบบการประสานงานที่ดี มีความหลากหลาย สอดคล้องกับยุค

ปัจจุบันนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกลุ่มงานให้มากย่ิงข้ึนเพ่ือให้การประสานเป็นระบบมากย่ิงข้ึน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ด้านการรายงาน 
ในด้านการรายงานภายในแต่ละกลุ่มงานควรจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับงานภายในกลุ่มงานเพื่อให้ง่ายแก่การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอแก่หัวหน้ากลุ่ม

งานและระดับผู้บริหาร 
ด้านการจัดและการใช้งบประมาณ 
ในด้านการจัดและการใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน ควรท่ีจะมีการจัดทําแผนงาน โครงการ การขอใช้

งบประมาณที่มีความชัดเจน เป็นระบบมากกว่านี้ รวมถึงกฎระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้

เอ้ือการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในดําเนินงานภายในกลุ่มงานมากย่ิงข้ึน 
 

10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาหน่วยงานในสังกัดร่วมด้วยเพ่ือให้ผลการศึกษาครอบคลุมทุกหน่วยงานใน

สังกัด 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
 

การบริหารจัดการการบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 , 2557, ค้นเม่ือ 21 มิถุนายน 2561, จาก http://www.file:///C:/Users/User/ 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 136 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนรายด้าน ประกอบด้วย ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลว่าด้วย
การลาของพนักงานเทศบาล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติการทะเบียนและ
พระราชบัญญัติเทศบาล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 

2. แนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ได้แก่ การฝึกอบรม อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด การศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก การหมุนเวียนงาน การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การมอบหมายงาน การฝึกงาน การ
สัมมนา การประชุมปฏิบัติการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง การเรียนรู้และการศึกษาต่อ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย กระบวนการและเคร่ืองมือในการช่วยแสวงหาความรู้และการอบรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: ความรู้ความเข้าใจ  แนวทางการจัดการความรู้  พนักงานเทศบาล   
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Abstract 
 

The purpose of this research is 1)to study the cognition level affecting the performance of Krathumlom 
Municipality employees and 2)to study the knowledge management affecting the performance of Krathumlom 
Municipality employees. The sample are 136 employees in Krathumlom Municipality, Sampran District, 
Nakhon Pathom Province. Questionnaire was developed by the researcher and use statistical package 
computer program to analyze data. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The research found that: 
1. The overall of cognition affecting the performance of Krathumlom Municipality employees are 

the moderate level, revenue and constitutional law are the highest level, the regulation of the office of 
the prime minister on government employees and liability for wrongful act of officials act is the high level. 
The regulation of the office of the prime minister documentation, The royal decree good governance, 
building and land tax act, government procurement and supplies management act and leave act of 
municipality employees commission is the moderate level. The elderly person act, civil registration act 
and municipality act are the low level. 

2. The knowledge management affecting the performance of Krathumlom Municipality employees, 
the training is the highest level, Field trip is very high. job rotation, coaching, mentoring system, assignments, 
internships, seminars, workshops, and on the job learning are the moderate level. Learning and continuing 
education is the low level. Processes and tools to help learning, development, behavior change are the 
lowest level. 

 
Keywords: cognition, knowledge management, municipality employees 
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1. บทนํา  
 

ความรู้ในการปฏิบัติงานนับว่าเป็นความรู้ท่ีทําให้องค์การประสบผลสําเร็จไม่ว่าองค์การนั้น จะเป็นขององค์การภาครัฐ

หรือองค์การเอกชนล้วนใช้ความรู้เข้ามาเพ่ือให้การดําเนินงานภายในองค์การมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ท้ังนี้ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ใน

ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรในองค์การในทุกระดับสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้รู้รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์การนั้นมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก องค์การบริหารส่วนตําบล 

ต่อมาได้รับการจัดต้ังเป็น เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2551 ปัจจุบันจัดอยู่

ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ท้ังนี้ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากส่วนกลางทําให้มีภารกิจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีมากข้ึน ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่พบว่าพนักงานเทศบาล

เมืองกระทุ่มล้มยังขาดความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับถ่ายโอนมา ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร (สัมภาษณ์นายอชิรพล ดีจรูญ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 
จากความสําคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการ

จัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มลม้ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 11 ด้าน คือ ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ ด้านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ด้านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
ด้านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ด้านพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้าน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล 
ด้านพระราชบัญญัติการทะเบียน ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ด้านพระราชบัญญัติเทศบาล และ
แนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 
14 ด้าน คือ การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การฝึกอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ การเรียนรู้ การ
มอบหมายงาน การฝึกงาน การสัมมนา กระบวนการและเครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้ การอบรมเพ่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุมปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
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4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่ม

ล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและ

สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ดังน้ี 
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) (บุญชม ศรีสะอาด,การ

พัฒนาการสอน,2537 : 34) , แท็ปป์ (Tapp) (พรธิดา วิเชียรปัญญา,การจัดการความรู้พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้.2547 : 23) 
และ วิจารณ์ พานิช (2546,การจัดการความรู้ในยุคสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้ : 8)) 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของโจเซฟ เอ็ม ดีมาเรส (Joseph M. Dmares, 1997, อ้างถึง
ใน กีรติ ยศย่ิงยง, 2549, การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา: 45), ประเวศ วะสี (2548, การจัดการความรู้

กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพเสรีภาพและความสุข:  28), วิจารณ์ พานิช (2549, การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ : 3) 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีท่ีได้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนํามากําหนดเป็นตัวแปรสําหรับ

ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจ 11 ด้าน คือ ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ด้าน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ด้านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดี ด้านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ด้านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ด้านพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ว่า
ด้วยการลาของพนักงานเทศบาล ด้านพระราชบัญญัติการทะเบียน ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
ด้านพระราชบัญญัติเทศบาล และตัวแปรด้านแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 14 ด้าน คือ การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การฝึกอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง 
การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ การเรียนรู้ การมอบหมายงาน การฝึกงาน การสัมมนา กระบวนการและเครื่องมือในการช่วย

แสวงหาความรู้ การอบรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุมปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 136 คน 
ท้ังนี้ได้ใช้จํานวนประชากรท้ังหมด ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้          

            2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
            ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคําถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับตําแหน่ง ระดับการศึกษา สังกัด/

กอง โดยมีลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ จํานวน 4 ข้อ 
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         ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดท่ีประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จํานวน 11 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ ด้านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ด้านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
ด้านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ด้านพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้าน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล 
ด้านพระราชบัญญัติการทะเบียน ด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ด้านพระราชบัญญัติเทศบาล โดยมี
ลักษณะคําถามเป็นแบบถูก ผิด ให้คะแนนแบบผิด 0 และให้ถูก 1  

       ผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้โดยใช้ค่าพิสัยในการกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 
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       การวัดระดับความรู้โดยใช้ค่าพิสัยในการกําหนดเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดท่ีประกอบด้วย คําถามแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จํานวน 14 ด้าน ได้แก่ การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การฝึกอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง การศึกษา

ดูงาน  การศึกษาต่อ การเรียนรู้ การมอบหมายงาน การฝึกงาน การสัมมนา กระบวนการและเครื่องมือในการช่วยแสวงหา

ความรู้ การอบรมเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุมปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
โดยข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุดและใช้

เกณฑ์การวัดระดับความสามารถตามรูปแบบของเบสท์ (Best,1986, อ้างถึงใน บุญมี  พันธุ์ไทย,2546,หน้า 60)  
การวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม กําหนดเกณฑ์การ

แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best,1986, อ้างถึงใน บุญมี  พันธุ์ไทย,2546,หน้า 60) ดังน้ี 
             ค่าเฉลี่ย     ระดับแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน 
             1.00 - 1.50          น้อยท่ีสุด 
             1.51 - 2.50           น้อย 
             2.51 - 3.50                      ปานกลาง  
             3.51 - 4.50           มาก 
             4.51 - 5.00           มากท่ีสุด 

  ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการความรู้ 
 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานเทศบาลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 30 คน แล้ว
นํามาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) เป็นรายข้อ โดยกําหนดค่าท่ี 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) กําหนดค่านัยสําคัญท่ี .05 ขึ้นไป 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

           การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ 
               การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ดําเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้ว

นําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังน้ี  
                  3.1 ข้อมูลท่ัวไป จะใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการ

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 

 ค่าพิสัย    = 
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            3.2 วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จะใช้สถิติ
ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 

            3.3 วิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จะใช้สถิติ
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 

 
7. ผลการวิจัย 
 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติผู้สูงอายุของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
4. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณของพนักงาน

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
5. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
6. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินของพนักงานเทศบาลเมือง

กระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
7. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติการทะเบียนของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
8. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ

พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
9. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ว่าด้วยการลาของ

พนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
10. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการของพนักงาน

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
11. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของพนักงาน

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
12. ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติเทศบาลของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
13. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

ฝึกอบรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
14. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี 

การศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
15. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธี การ

หมุนเวียนงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
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16. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ
สอนงาน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

17. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี ระบบ

พ่ีเลี้ยง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
18. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

มอบหมายงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
19. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

ฝึกงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
20. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

สัมมนา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
21. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

ประชุมปฏิบัติการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
22. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
23. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

เรียนรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
24. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี 

การศึกษาต่อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
25. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี 

กระบวนการและเคร่ืองมือในการช่วยแสวงหาความรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
26. แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธี การ

อบรมเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่ม

ล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อภิปรายผลได้ดังน้ี 
ความรู้ความเข้าใจ 
จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาวิดา พริกเล็ก (2558,หน้า 58) ได้ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทักษะการบริหาร 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารในการทํางานในภาพรวม มีระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากส่วนกลางจํานวนมาก อาจทําให้

ความสําคัญท่ีจะมุ่งม่ันพยายามท่ีจะตอบสนองต่อภารกิจนั้นมีไม่เพียงพอเนื่องจากพนักงานของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ยังมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ จึงอาจทําให้มีระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

แนวทางการจัดการความรู้ 
1. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยใช้วิธี การฝึกอบรม 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวเพ็ญ คําตุ้ย (2555, หน้า 63) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนว
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ทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยใช้วิธี การ

ฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําให้พนักงานได้เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นในงานปัจจุบันและ

เตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตซ่ึงจะนําไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้นโดยก่อให้เกิดผลสําเร็จต่อเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มได้ดี จึงอาจทําให้มีระดับแนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานโดยใช้วิธี การฝึกอบรม 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยใช้วิธี การศึกษาดูงาน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภามาศ แก้วดวงดี (2553, หน้า 64) ได้ทําการศึกษาเร่ือง แนว

ทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเขียด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาโดยการศึกษาดูงานอยู่ในระดับ

มาก 
  ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ให้ความสําคัญกับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท่ีว่าเป็นการ

ช่วยเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการทํางาน และการทํางานเป็นทีม โดยมีการให้พนักงานได้นํา

ประสบการณ์ และความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ จึงอาจทําให้มีระดับแนวทางในการพัฒนา

ความรู้พนักงานโดยใช้วิธี การศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
3. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยใช้วิธี การหมุนเวียน

งาน การสอนงาน  ระบบพ่ีเลี้ยง การมอบหมายงาน การฝึกงาน การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทัศ สร้อยสุนทร (2537, หน้า 62), อรอุมา 
ทนงค์ (2545, หน้า 62), สุริศา ไขว้พันธ์ุ (2555, หน้า 63), กาญจนา จันทร์วัน (2552, หน้า 55), สโรชา คล้ายพันธ์ุ (2556, 
หน้า 65), สุวเพ็ญ คําตุ้ย (2555, หน้า 63) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง

ในการพัฒนาความรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีการหมุนเวียนงานให้กับพนักงานเทศบาลในงานบางอย่าง

เท่าท่ีจําเป็น และการสอนงานกับระบบพ่ีเลี้ยงมีภารกิจในการปฏิบัติงานจํานวนมาก การมอบหมายงานมีไม่มากนัก พนักงาน

เทศบาลมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากทําให้มีความรู้เฉพาะด้านมากจึงไม่ค่อยใช้วิธี การฝึกงาน มีการจัดฝึกอบรมเป็น

ส่วนใหญ่อยู่แล้วจึงไม่ค่อยใช้วิธี การสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ ส่วนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง มีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานท่ีเป็นประจําอยู่แล้ว จึงอาจทําให้มีระดับแนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

4. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยใช้วิธี การเรียนรู้ 
การศึกษาต่อ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑามาส แสงอาวุธ (2551, หน้า 64) ได้ทําการศึกษา

เกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วจึงไม่ค่อยใช้วิธี การ

เรียนรู้มากนัก การศึกษาต่อ ส่วนใหญ่พนักงานเทศบาลมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากอยู่แล้ว 
จึงอาจทําให้มีระดับแนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 

5. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยใช้วิธี กระบวนการ

และเครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้ การอบรมเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

น้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์วัน (2552, หน้า  55) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการ

พัฒนาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาความรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วจึงไม่ค่อยใช้วิธี 

กระบวนการและเครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้มากนัก การอบรมเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1223
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ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลรู้รักสามัคคีกัน ทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานกันอยู่แล้ว จึงอาจ
ทําให้มีระดับแนวทางในการพัฒนาความรู้พนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 

แนวทางการจัดการความรู้ 
1. ควรมีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะได้ครอบคลุมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของ

พนักงานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
2. ควรมีการจัดประชุมแต่ละฝ่ายของเทศบาล เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ติดตามและประเมินผลความรู้ท่ี

ได้รับจากการศึกษาดูงาน ก่อนท่ีจะรวบรวมความรู้ท่ีได้ในแต่ละบุคคล มาสรุปเพ่ือจัดทําเปน็องค์ความรู้แต่ละฝ่าย  
3. ควรมีการสนับสนุนการหมุนเวียนงานในการปฏิบัติงานในทุกส่วนของกอง/สํานักภายในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  
4. ควรมีการกระจายหน้าท่ีในการปฏิบัติของหัวหน้างานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มเพ่ือท่ีจะให้หัวหน้างานมีภารกิจ

ในการปฏิบัติงานท่ีน้อยลงและมีเวลาในการนําวิธีการสอนงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ควรมีการกระจายหน้าท่ีในการปฏิบัติของหัวหน้างานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มเพ่ือท่ีจะให้หัวหน้างานมีภารกิจ

ในการปฏิบัติงานท่ีน้อยลงและมีเวลาในการนําระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ควรมีการมอบหมายงานให้กับพนักงานกอง/สํานักภายในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

เพ่ือท่ีจะให้พนักงานในเทศบาลมีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
7. ควรมีการฝึกงานในตําแหน่งท่ีหลากหลายเพ่ือท่ีจะให้พนักงานภายในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มมีความรู้ในการ

ปฏิบัติในหลาย ๆด้าน 
8. ควรมีการจัดสัมมนาเป็นประจําทุกเดือนและต้องมีความหลากหลายในการจัดเพ่ือท่ีจะเป็นการพัฒนาพนักงานใน

เทศบาลให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติงานท่ีจะต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจะได้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
9. ควรมีการประชุมปฏิบัติการในระยะส้ันโดยเน้นการร่วมกันทํางานเพ่ือเป็นการฝึกแก้ปัญหาโดยพนักงานภายใน

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มท่ีจะนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           10. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีทําให้กับพนักงานภายในเทศบาลเมือง

กระทุ่มล้มด้วยกันเพ่ือท่ีจะให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ในการปฏิบัติในหลาย ๆด้าน 
           11. ควรมีการจัดการเรียนรู้ในช่วงระยะสั้นให้กับพนักงานเทศบาลเพื่อท่ีจะทําให้พนักงานเทศบาลมีผู้รู้ในการให้ข้อมูล

ย้อนกลับท่ีจะให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรท่ีทําถูก และอะไรท่ีทําผิด 
           12. ควรมีการศึกษาต่อในระยะสั้นโดยศึกษาต่อในงานเฉพาะด้านเพ่ือท่ีจะทําให้พนักงานภายในเทศบาลเมืองกระทุ่ม

ล้มมีความรู้ครอบคลุมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           13. กระบวนการและเคร่ืองมือในการช่วยแสวงหาความรู้ควรมีการจําแนกประเภทท่ีจัดทําเป็นเอกสารที่มีฐานความรู้

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท่ีจะให้พนักงานเทศบาลได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    
           14. การอบรมเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและการประเมิน

ติดตามผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อท่ีจะให้พนักงานเทศบาลได้มีการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม แต่ละฝ่าย
ว่ามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแตกต่างมากน้อยเพียงใด 
  2. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เพ่ือให้การศึกษามีความครอบคลุม สมบูรณ์

มากขึ้น 
  3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในปฏบิัติงานของพนักงานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดนครปฐม 2) ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 3) แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดันครปฐม กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวม 31 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามซ่ึงผู้ศึกษาสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสาํนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
1. ระดับทัศนคติต่อการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการใช้จ่ายทรัพย์สินให้เกิดความ

คุ้มค่าและการจัดซ้ือ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการให้ความคิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ระดับทัศนคติของ
หน่วยรับตรวจอยู่ในระดับมาก 

3. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การให้ความคิดเห็น
ต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบการใช้จ่ายทรัพย์สินให้
เกิดความคุ้มค่า การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับน้อย 

ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ด้านการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ 

1. มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
2. บางเรื่องตรวจเข้มเกินไป 
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ด้านข้อเสนอเก่ียวกับการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับ
ตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

1. การตรวจสอบด้านการเงินค่อนข้างเคร่งครัด 
2. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินทุกสิ้นปี 
3. มีการตรวจสอบแบบจับผิด 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจ 
1. เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
2. การตรวจสอบค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
3. หน่วยรับตรวจได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการมากย่ิงข้ึน 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสาํนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
ด้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ 
1. การตรวจสอบหลักฐานประกอบการลงบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีกําหนดท่ัวไป 
2. จัดต้ังคณะกรรมการจดัทําแนวทางการตรวจสอบร่วมด้วย 
ด้านข้อเสนอเก่ียวกับการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับ

ตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. มุ่งเน้นให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการตามปจัจุบัน 
2. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในกําหนด 
3. ควรยึดตามมติคณะรัฐมนตรีโดยทําตามระเบียบและแผนตามข้อบัญญัติท่ีตั้งไว้ตามปัจจุบัน 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจ 
1. วางแผนการตรวจสอบบัญชี การจัดเก็บภาษีอากรให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ 
2. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ให้ความเห็นท่ีเกิดประโยชน์และทําให้หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
คําสําคัญ: ทัศนคติ  การปฏิบัติงาน  สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

This research aims to: 1) to study the attitude of the audited agency in practicing of the office of 
the Auditor General of Nakhon Pathom Province. 2) to study the proposition of audited agency in practicing of 
the office of the Auditor General of Nakhon Pathom province. 3) to study the solution and developmental 
guidelines to practicing of office of the Auditor General of Nakhon Pathom Province. The sampling of the 
research by purposive sampling 31 people and using the questionnaire that by designed from related idea 
and theories together with computer software for analytical data. The Statistics were include percentage, 
average, and standard deviation. 

The research found that 
The attitude of audited agency to the practicing of the office of the Auditor General of Nakhon 

Pathom Province 
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1.The attitude level of the audited agency for worthy spending properties and the worthy procurement 
of the office of the Auditor General of Nakhon Pathom Province is in the highest level. 

2.The attitude level of the audited agency to audit of other properties and commendation of 
taxation, fee, and other income are in high level. 

3.The attitude level for audited of taxation, receiving money, and money storages, the financial 
report with law, rules, and cabinet’s resolution and the audited of spending worthy properties, 
procurement and financial report. The according to the ministry of Interior rules are in the medium level. 

4.The attitude level to the audited of fee and other incomes according to the laws, rules, and 
the ministry of Interior are in low level. 

Audited agency suggestion of the Auditor General Office of Nakhon Pathom Province operation 
1. Financial report audits are followed to the rules of the ministry of Interior 
2. The too strict in some topic 
Suggestion about spending and storage money and properties of inspected agency or in responsibility 

of the agency 
1. Financial inspection is rather strict 
2. It should established the new audit committees 
3. The inspection is censorious checking. 
The Suggestion about taxation, fee, and other income of audited agency 
1. Income collection is followed by the public agency. 
2. Audited of fee is following the laws, rules, order, or cabinet’s resolution 
3. Audited agencies get more understanding about laws and rules of government 
Modification and developmental guidelines for the operation of the Office of the Auditor General 

of Nakhon Pathom Province 
Auditor and suggestion to financial report of audited agency 
1. Audit of accounts receivable according to the auditor Standard 
2. Establish for audited guidelines committee  
The Solution and developmental ways of the office of Audition General of Nakhon Pathom province. 
1. To be followed by rules 
2. Reporting of audit 
3. Operations are according to recently cabinet’s resolutions and commandments. 
The Suggestion about taxation, fee, and other incomes of the audited agency. 
1. Audit plan and taxation  
2. Audit to taxation, fee, and other incomes is according to the goal 
3. Comment on improve performance of the audited agency 

 
Keywords: attitude, procedure, Office of the Auditor General of Nakhon Pathom Province 
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1. บทนํา  
 

สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม มีหน้าท่ีในการดําเนินการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้

จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอ่ืน หรือการจัดซ้ือจัด

จ้าง ตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ

การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรท้ังหมด 13 คน ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 1 คน ผู้อํานวยการกลุ่มจังหวัดนครปฐม 1 คน บุคลากรออกไปปฏิบัติงาน

นอกสถานท่ี (ออกตรวจ) 11 คน บุคลากรประจําสํานักงาน 2 คน เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยรับ

ตรวจอยู่เกือบตลอดเวลา ทําให้หน่วยรับตรวจพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจได้ หากไม่พึงพอใจอาจไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่อํานวย

ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การส่งรายงานเป็นไปด้วย

ความล่าช้า หน่วยรับตรวจไม่เห็นถึงความสําคัญและไม่เต็มใจท่ีจะปรับปรุงหรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (วิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์, 2542 : 3) 
จากความสําคัญของปัญหาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 

 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐม ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และแนวทางการปรับปรุง

แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ในด้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงาน

การเงิน ด้านการตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจ และด้านการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ  
 

4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ข้อเสนอของ

หน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการ

ปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีมาใช้เป็น

กรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ดังน้ี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1231



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1259 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับทัศนคติของ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (รูปแบบของทัศนคติ, 2548 :  32) เชิดศักดิ์             
โฆวาสิทธ์ิ (การพัฒนาองค์การและการจูงใจ, 2536 :  20)  สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา, 2533 : 122)  
ประภา เพ็ญสุวรรณ (การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ,2526  :  5)   

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดทัศนคติของ ลิเคิร์ต  (Likert,1932,อ้างถึงในปัญญเดช พันธุวัฒน์,ทัศนคติของ

บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2550  : 37) 
3. อํานาจหน้าท่ีและลักษณะการปฏิบัติงานของของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม (ลักษณะการปฏิบัติงาน, 

ค้นเม่ือ 30 พฤษภาคม 2561,จาก http://www.oag.go.th/th) 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีท่ีได้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังน้ี 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        1.1 ประชากรท่ีศึกษา คือ หน่วยงานท้ังหมดท่ีอยู่ในขอบเขตในการตรวจของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐม จํานวน 128 หน่วย 
         1.2 กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากหน่วยงานท้ังหมดท่ีอยู่ในขอบเขตในการตรวจของ

สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 31 หน่วย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

        เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานท่ีสังกัด โดยมีลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ  
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดท่ีประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการ

ปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม  

ลักษณะการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครปฐม 

- ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงาน 
  การเงิน  
- ตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาการใช้จ่ายเงิน 
  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจ 
- ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ 

ข้อเสนอของหน่วย 
รับตรวจ 

ทัศนคติของหน่วยรับตรวจ 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงิน 
แผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
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   ผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์ในการวัดระดับทัศนคติโดยใช้ค่าพิสัยในการกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 
 

                                                                ค่ามากท่ีสุด – ค่าน้อยท่ีสุด 
5 

การวัดระดับทัศนคติ โดยใช้ค่าพิสัยในการกําหนดเกณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับข้อเสนอของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการ 
ปฏิบัติงานของสาํนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 

    ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีประกอบไปด้วยความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐมต่อข้อเสนอของหน่วยรับตรวจและข้อเสนอของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการปรับปรุงแก้ไข 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

         การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ 
                การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ดําเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังน้ี 
         3.1 ข้อมูลท่ัวไป จะใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการนําเสนอใน

รูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 
         3.2 วิเคราะห์ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
จะใช้สถิติได้แก่ การหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิง

พรรณนา  
                3.3 วิเคราะห์ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมและมีการ

นําเสนอในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 
                3.4 วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐมและมีการนําเสนอในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 
 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะและนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหานํามาคํานวณค่าดัชนี

ความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 และ
นําไปทดลองใช้ (try-out) กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) กําหนดค่านัยสําคัญท่ี .05 ขึ้นไป 
 
7. ผลการวิจัย 
 

ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
            1. ระดับทัศนคติต่อการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการใช้จ่ายทรัพย์สินให้

เกิดความคุ้มค่าและการจัดซ้ือ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 
            2. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย

รับตรวจ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการให้ความคิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ 
ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับมาก 

ค่าพิสัย         = 
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3. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การให้ความคิดเห็นต่อ

รายงานทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบการใช้จ่ายทรัพย์สินให้เกิด

ความคุ้มค่า การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับปานกลาง 
             4. ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ

คณะรัฐมนตรี ระดับทัศนคติของหน่วยรับตรวจอยู่ในระดับน้อย 
ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ด้านการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ 
1. มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
2. บางเร่ืองตรวจเข้มเกินไป 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับ

ตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. การตรวจสอบด้านการเงินค่อนข้างเคร่งครัด 
2. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินทุกสิ้นปี 
3. มีการตรวจสอบแบบจับผิด 
4. การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินต้องให้เกิดความคุ้มค่ากับหน่วยงานราชการ 
5. มีการทําตามแผนการจัดซ้ือ จัดจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีได้ตั้งไว้ 
6. ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมมีประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
7. เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนและหน่วยงานราชการ 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆของหน่วยรับตรวจ 
1. เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
2. การตรวจสอบค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
3. หน่วยรับตรวจได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการมากย่ิงข้ึน 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
ด้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ 
1. การตรวจสอบหลักฐานประกอบการลงบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีกําหนดท่ัวไป 
2. จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแนวทางการตรวจสอบร่วมด้วย 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับ

ตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. มุ่งเน้นให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการตามปัจจุบัน 
2. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในกําหนด 
3. ควรยึดตามมติคณะรัฐมนตรีโดยทําตามระเบียบและแผนตามข้อบัญญัติท่ีตั้งไว้ตามปัจจุบัน 
4. มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไปให้มากท่ีสุด 
5. ให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาช่วยตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
6. แสดงความเห็นให้หน่วยรับตรวจเข้าใจอย่างถูกต้อง 
7. เน้นยํ้าให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปอย่างประหยัด 
ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆของหน่วยรับตรวจ 
1. วางแผนการตรวจสอบบัญชี การจัดเก็บภาษีอากรให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ 
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2. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ให้ความเห็นท่ีเกิดประโยชน์และทําให้หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
1. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบาย

บัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ 
(2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการให้ความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อ

รายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบ

อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบการรับเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยา

ภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 4. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ 
(2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 5. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติตอ่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ

มติคณะรัฐมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 14  จังหวัด

ลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับมาก 
 6. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบการใช้จ่ายทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของหน่วยรับ

ตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้าน

การตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 7. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการ ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของ

หน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 8. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการใช้

จ่ายทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ 
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(2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติการให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 9. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการ

จัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เพ่ือได้ผลตามเป้าหมายและมี

ความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 14  จังหวัด

ลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติการให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 10. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยา

ภรณ์ (2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 11. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ 
(2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
 12. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติต่อการให้ความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ หรือค่าตอบแทนของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย ววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์ 
(2542,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 14  จังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติการให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดนครปฐมต่อข้อเสนอของหน่วยรับตรวจ 
1. ด้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ 

         1.1 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจ เห็นว่าการตรวจสอบรายงานทางการเงินอ้างอิงตามตัวอักษรมากเกินไป ไม่มี
ความยืดหยุ่น ขาดความเห็นใจ 
                1.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมเสนอว่าใน

ปัจจุบันมีการเน้นการแนะนํามากกว่าการจับผิดและมุ่งเน้นการตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชี ท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                1.3 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการให้ความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อรายงาน

ทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ความคิดเห็นอธิบายเข้าใจง่าย แนะนํา

วิธีการปฏิบัติในการทําบัญชีเพ่ือจะได้นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
                1.4 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมเสนอว่า

เพ่ือให้ความคิดเห็นของการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ัวไปตามหลักสากล  
2. ด้านข้อเสนอเก่ียวกับการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วย

รับตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
               2.1 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่า การตรวจสอบการรับเงินและเก็บรักษาเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี จากการศึกษาพบว่า การตรวจสอบด้านการเงินค่อนข้างเคร่งครัด ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานอย่างมาก 
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    2.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่า การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เน้น
ยํ้าให้หน่วยรับตรวจเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ทุกคร้ัง ทุกกรณีท่ีการมีรับเงินหรือใช้จ่ายเงิน  
               2.3 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการตรวจสอบทรัพย์สิน ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินทุกสิ้นปี ว่ามี
ทรัพย์สินชํารุด ตรวจสอบและจําหน่ายทรัพย์สินท่ีชํารุด  
               2.4 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่า การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เน้น
การตรวจสอบให้ครอบคลุมและถูกต้องให้มากท่ีสุดเพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
               2.5 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ

มติคณะรัฐมนตรี มีการตรวจสอบแบบจับผิด มองแต่ในเรื่องว่าจะต้องมีการทุจริต ไม่คํานึงว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

อย่างไร  
               2.6 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่าการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ยึดตามมติคณะรัฐมนตรีโดยทําตาม

ระเบียบและแผนตามข้อบัญญัติท่ีตั้งไว้ตาม 
               2.7 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า การ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ก็ต้องให้เกิดความคุ้มค่ากับหน่วยงานราชการและประหยัด เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย และใช้ทรัพย์สินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
               2.8 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่าการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม การ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่ากับ

งบประมาณท่ีใช้ไปให้มากท่ีสุด 
               2.9 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการ การจัดซ้ือจัด
จ้างมีการทําตามแผนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีได้ตั้งไว้ 
               2.10 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่าการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมการ

ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการ แนวทางการใช้หลักเกณฑ์การกําหนดแนวทาง ยึดตามระเบียบอย่าง

ชัดเจน  
     2.11 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการใช้

ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมทําให้การใช้ประโยชน์ของ

ทรัพย์สินในหน่วยงานเกิดความคุ้มค่ามากข้ึนโปร่งใส ไม่มีอคติและเป็นประโยชน์มาก 
                 2.12 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอว่าการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
การให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า แสดง
ความเห็นให้หน่วยรับตรวจเข้าใจอย่างถูกต้องและยอมรับผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะท่ีได้ทักท้วง เน้นการตรวจสอบ

อย่างโปร่งใส  
     2.13 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการจัดซ้ือ

จัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เพ่ือได้ผลตามเป้าหมายและมีความ

คุ้มค่า มีประโยชน์และเป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนและหน่วยงานราชการ  
     2.14 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมเสนอว่า

การให้ความเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เพ่ือได้ผลตามเป้าหมายและมีความคุ้มค่า  
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3. ด้านข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ของหน่วยรับ

ตรวจ 
               3.1 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนํารายได้มา
บริหารจัดการภายในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ทราบถึงวิธีการคํานวณการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง 
    3.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม การ
ตรวจสอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีเสนอว่าให้หน่วยรับตรวจ

วางแผนการตรวจสอบบัญชี การจัดเก็บภาษีอากรให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและทําให้หน่วยรับตรวจเข้าใจวิธีการ

คํานวณการจัดเก็บภาษีอากรอย่างถูกต้อง 
    3.3 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
    3.4 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมเสนอว่า การ
ตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้การตรวจสอบการ

จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
    3.5 ข้อเสนอของหน่วยรับตรวจเห็นว่าการให้ความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจ ให้ความเห็นตามความเป็นจริง โปร่งใส 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ปฏิบัติเข้าใจง่ายและทําให้หน่วยรับตรวจได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการมาก

ย่ิงข้ึน 
    3.6 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ควรให้

ความเห็นท่ีเกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ทําให้หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน้นความเข้าใจง่าย กระชับ เพ่ือให้

หน่วยรับตรวจอ่านแล้วเข้าใจ ลดความผิดพลาดตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับตรวจเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 

 
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 

1. ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ผู้ปฏิบัติงานควรให้หน่วยรับตรวจได้อธิบายรายงานทางการเงินถึงสาเหตุในกรณีท่ีรายงานทางการเงินเกิดปัญหา เพ่ือให้หน่วย

รับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น 
2. ในการให้ความคิดเห็นของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการ

บัญชีและนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ผู้ปฏิบัติงานควรให้ความคิดเห็นท่ีเข้าใจง่าย อธิบายไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถนําไปปรับใช้ในการจัดทํารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อ

การปฏิบตัิงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น 
3. ในการตรวจสอบการรับเงินและการการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ

คณะรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบในลักษณะท่ีนุ่มนวล มีวาทศิลป์ท่ีดี เพ่ือไม่ให้หน่วยรับตรวจรู้สึกเหมือน

ตรวจสอบในลักษณะจับผิด ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐมท่ีดีขึ้น 
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4. ในการตรวจสอบการใช้จ่ายทรัพย์สินให้เกิดความคุ้มค่า ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังข้อเสนอของหน่วยรับตรวจในการ

ใช้จ่ายทรัพย์สินและให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาที่ดี ไม่ตรวจสอบในลักษณะข่มขู่หรือวางอํานาจต่อหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้

หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัตงิานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น 
5. ในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการ ผู้ปฏิบัติงานควรมี    มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อหน่วยรับ

ตรวจ ตรวจสอบในลักษณะให้คําแนะนํามากกว่าการจับผิด ซ่ึงจะทําให้หน่วยรับตรวจมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น 

6. ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงจะทําให้การให้คําแนะนําแก่หน่วยรับตรวจไป

ในทิศทางเดียวกัน ลดการสับสนในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ส่งผลให้หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของ

สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น 
7. ในการตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรวางอํานาจหรือตรวจสอบแบบจับผิดจนหน่วยรับตรวจรู้สึกไม่อยากให้ความร่วมมือ แต่ควรตรวจสอบใน

ลักษณะให้คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยรับตรวจมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครปฐมท่ีดีขึ้น 
 

10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

 1. ควรมีการศึกษาทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยรับตรวจในแต่ละอําเภอ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือในการนํา

ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
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Government: From Thaksin Shinawatra to Prayuth Chan-Ocha 

 

สมยศ สืบจากดี 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
calling-me-is-easier@hotmailcom  

 
บทคัดย่อ  

 
เสรีประชาธิปไตย คือ การให้มีการเลือกต้ังท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมและการจํากัดอํานาจรัฐบาลไม่ให้ใช้อํานาจในทางที่ผิด

หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชน แต่ระบบรัฐสภาที่แบบระบบควบอํานาจหรือหลักการรวมอํานาจไว้ท่ีรัฐสภานี้ อํานาจ
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะมีลักษณะหลอมรวมกันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดกลับนําไปสู่รัฐบาล
แบบอํานาจนิยมข้ึนหรือระบอบรวมศูนย์ขึ้น ซ่ึงท่ีผ่านมาในรอบ 20 ปี ไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกต้ังหรือไม่ก็ตามได้ทําให้
เกิดปัญหาของการเมือง คือ รัฐบาลแบบอํานาจนิยมท่ีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลไม่สามารถทํางานได้หรือไม่มีอํานาจในการ
ตรวจสอบถ่วงดุล โดยระบอบรวมศูนย์ของการเมืองไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา คือ ระบอบรวม
ศูนย์ท่ีมาจากการเลือกต้ังและระบอบรวมศูนย์ท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง 
 
คําสําคัญ: เสรีประชาธิปไตย  ระบบรัฐสภา  รัฐบาลไทย  รัฐบาลอํานาจนิยม  รัฐธรรมนูญ  
 

Abstract 
 

The liberal democracy is free and fair election and it also limits government power not to abuse 
it or violates the rights and liberty of people. The parliament system of fusion of power or centralization 
refers to the combination of executive branch and legislative branch which cannot be absolutely separated, 
but it leads to authoritarianism or centralized regimes. Twenty years ago, Thai governments both elected 
government or not elected government are authoritarianism that has no authority to check the balance. 
During the past 20 years, the centralized regimes of Thai politics can be divided into 2 types: centralized 
regime from elections and centralized regime from non-election. 

    
Keywords: liberal democracy, the parliament system, Thai governments, authoritarianism, constitution 
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1. บทนํา  
 

หลายปีท่ีผ่านมา วาทกรรมที่ว่าประชาชนต้องเลือกระหว่างรัฐบาลที่มีความเชื่อมโยงกับการเลือกต้ังแต่อาจ

บริหารงานได้อย่างไม่มีประสิทธิผลกับรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศท่ีบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลท่ีอาจจะไม่ได้เชื่อมโยง

กับเลือกต้ังก็ได้นั้น ท่ีจริงแล้วประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการเลือก แต่โชคไม่ดีนักท่ีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือ

รัฐบาลท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง จากสภาพของระบบรัฐสภาและการใช้อํานาจของสถาบันทางการเมืองอ่ืน เช่น ตุลาการ และ
การรัฐประหารไม่เคยนําไปสู่รัฐบาลที่เป็นเสรีประชาธิปไตยได้เลยในรอบเกือบ 20 ปีท่ีผ่านมา แต่ผลคือรัฐบาลอํานาจนิยม 
(authoritarianism) หรือระบอบอํานาจรวมศูนย์ (centralized regimes) 

 
2. แนวคิดเสรีประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี และรัฐบาลแบบอํานาจนิยม 
 

2.1 แนวคิดเสรีประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย (democracy) มาจากคําในภาษากรีกว่า Demokratia โดยคํานี้ก็มาจากคํา 2 คํา คือคําว่า demos ท่ี

หมายถึงพลเมือง/ประชาชน (ซ่ึงในยุคกรีกนั้นใช้หมายถึงฝูงชน ชนชั้นตํ่า คนจน (ศุภชัย ศุภผล, 2558, หน้า 149) กับ kratos 
ท่ีหมายถึงอํานาจ กฎระเบียบ และการปกครองรวมกันแล้ว คือ อํานาจหรือกฎระเบียบเป็นของ/มีท่ีมาจากประชาชน ขณะท่ี

แนวคิดแบบเสรีนิยมมีความ (liberalism) เชื่อว่าอํานาจปกครองเป็นสิ่งท่ีชั่วร้ายท่ีจําเป็นจะต้องควบคุม เพ่ือไม่ให้สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนต้องสูญสลายไม่ว่าสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือสิทธิเสรีภาพทางการเมืองจากการใช้อํานาจท่ีมาก

เกินไปของรัฐบาลจึงควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการใช้อํานาจอธิปไตย (separation of power) เช่น อํานาจบริหารเอาไว้ท่ี

ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเพื่อให้ทําหน้าท่ีบริหารบริหารประเทศไปตามตัวบทกฎหมาย อํานาจนิติบัญญัติเอาไว้ท่ีฝ่ายกฎหมายหรือ

รัฐสภาท่ีทําหน้าท่ีจัดการในเรื่องผ่าน แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย และอํานาจในการตีความและใช้กฎหมายหรืออํานาจตุลาการ

เอาไว้ท่ีศาลเพ่ือดํารงความยุติธรรมและป้องกันการใช้อํานาจในทางท่ีผิดจนเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่าน

การตัดสินคดีความ อย่างไรก็ตามการจะถ่วงดุลกันในลักษณะใดเป็นเรื่องย่อมจะแตกต่างในเชิงรายละเอียดจากอุดมการณ์ทาง

การเมืองท่ีเป็นความเชื่อท่ีประชาชนในชุมชนการเมืองนั้นตกผลึกทางความคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง กลายเป็นหลักการ

ทางการเมืองของสังคมการเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ โครงสร้างของสถาบันการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง 
เป้าหมายทางการเมือง ระบบราชการ แนวนโยบายแห่งรัฐ ระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทิศทางการดําเนิน

กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ของสังคมนั้นอีกด้วย  
 

2.2 ระบบรัฐสภา 
ระบบรัฐสภา (parliament system) คือ สภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนและถือว่าสภามี

อํานาจสูงสุด รัฐบาลมีท่ีมาจากความยินยอมของรัฐสภา สภาสามารถที่จะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ การต้ังกระทู้ถาม เป็นต้น ส่วนรัฐบาลนั้นก็สามารถถ่วงดุลอํานาจของรัฐสภาได้โดยการยุบสภา ระบบ

รัฐสภานี้การแบ่งแยกการทําหน้าท่ีในการใช้อํานาจอธิปไตยไม่ได้มีความเคร่งครัดนักเม่ือเทียบกับแบบอ่ืน ๆ และด้วยฝ่าย
บริหารก็มาจากฝ่ายนิติบัญญัติจึงทําให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการบริหารประเทศได้ค่อนข้างเรียบร้อยจากการถูกขัดขวางการ

ทําหน้าท่ีของรัฐสภา รวมถึงอาจก็ให้เกิดสภาพที่เรียกว่าฝ่ายบริหารควบคุมอํานาจของสภาอย่างเด็ดขาดได้เพราะรัฐบาลปกติจะ

คุมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎร และประมุขของประเทศกับผู้ท่ีมีอํานาจทางการบริหารแยกออกจากกัน ในบางครั้ง

รัฐสภาไม่ได้มีตัวแทนท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน คือ รัฐสภาท่ีทําหน้าท่ีในระหว่างคณะรัฐประหารมีอํานาจย่ิงทําให้บทบาท

ในการถ่วงดุลอํานาจของรัฐสภาต่อรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีไม่ได้มีอยู่จริง ซ่ึงการไม่สามารถถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้จากการไม่มีอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญหรือการไม่ถ่วงดุลฝ่ายบริหารอันเนื่องมาจากความเป็นกลุ่มการเมืองท่ีผนึกแน่นกันและสนับสนุนรัฐบาลอย่างม่ันคง 
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ได้ทําให้การปกครองของไทยกลายเป็น “สถาบันทางการเมืองท่ีเอาไว้อวดชาวโลกว่าเป็น ประชาธิปไตยเหมือนกัน” (ปิยบุตร 
แสงกนกกุล, 2555) 

 ลักษณะสําคัญของระบบรัฐสภาแบบระบบควบอํานาจหรือหลักการรวมอํานาจไว้ท่ีรัฐสภานี้ อํานาจระหว่างฝ่าย

บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ จะมีลักษณะหลอมรวมกันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด รวมถึงการแบ่งปันอํานาจ

ระหว่างฝ่ายบริหารด้วยกันเองท่ีแบ่งปันกันในระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีด้วย (ไชยวัฒน์ ค้ําชู และ นิธิเนื่องจํานง, 
2559, หน้า 162) ซ่ึงเป็นระบบท่ีประเทศไทยใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่นับต้ังแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 และ
กลายเป็นส่วนสําคัญท่ีเม่ือประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยในระเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกต้ังท่ัวไปในปี พ.ศ. 2544 
จนถึงปัจจุบัน ท่ีนําไปสู่การผลิตรัฐบาลแบบอํานาจนิยมข้ึนไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากกระบวนการการเลือกต้ังหรือไม่ก็ตาม 

 

2.3 ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี 
ฟารีด ซาคาเรีย (Fareed Zakaria) ได้ยกความคิดของ ซามูลเอล พี ฮันทิงตัน (Samuel P. Huntington) ในหนังสือ 

The Third Wave ท่ีอธิบายว่า “การเลือกต้ังท่ีเปิดกว้าง เสรี และเท่าเทียม คือ แก่นของประชาธิปไตยท่ีจะขาดมิได้ รัฐบาลท่ี

ถูกผลิตมาจากการการเลือกต้ังอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ คอร์รัปชั่น ขาดการมองภาพในระยะยาว ไร้ความรับผิดชอบ ถูก
ครอบงําโดยกลุ่มผลประโยชน์ และไม่สามารถปรับนโยบายให้ตามความต้องการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้ คุณภาพของรัฐบาล

ท่ีกล่าวไปนี้อาจไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาแต่ทว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตย” (Huntington อ้างถึงใน Zakaria, 
1997, p. 2) คือ ถ้ารัฐใดน้ันมีการเลือกต้ังท่ีมีพรรคการเมืองมาแข่งขันกัน เราจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย (Zakaria, ibid, p. 
2) หรือว่า ประชาธิปไตยเท่ากับการเลือกต้ัง และการจะบอกว่ามีการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดข้ึนก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้คน

ได้มีสิทธิในการเลือกต้ังมากข้ึน เสรีประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนได้จําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยม คือ รัฐธรรมนูญท่ีสร้าง

กลไกการจํากัดอํานาจรัฐในแบบต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เป็นต้น เพ่ือไม่ให้

อํานาจอธิปไตยท่ีถือเป็นอํานาจท่ีสูงท่ีสุดในการปกครองประเทศรวมไว้ท่ีบุคคลหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ซ่ึงจะส่งผลทําให้ประชาชน

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพได้ และหากรัฐธรรมนูญไม่ได้สร้างกลไกการจํากัดอํานาจรัฐท่ีเพียงพอหรืออาจจะสร้างกลไกการ

แบ่งแยกอํานาจและถ่วงดุลอํานาจไว้แล้วแต่ไม่สามารถทําให้เกิดเป็นจริงข้ึนในทางปฏิบัติอันเนื่องจากหลักการรวมอํานาจไว้ท่ี

รัฐสภาท่ีมาขัดขวางการทํางานของการตรวจสอบรัฐบาลก็สามารถทําให้เกิดรัฐบาลท่ีอยู่ในรูปแบบอํานาจนิยมท่ีแม้ว่าจะสร้างให้

เกิดมีประสิทธิผลในการปกครองได้ดี และรวดเร็วเพราะไม่ต้องมีกระบวนการต่อรองหรือรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มการเมือง

ต่าง ๆ และสามารถปกครองประเทศได้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองได้

ดีกว่า อย่างก็ตามมักพบว่าเป้าหมายที่ได้หรือประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนนี้ในวิถีทางแบบประชาธิปไตยผลลัพธ์ทางการปกครองท่ีมี

ประสิทธิผลนั้นสําคัญไม่มากไปกว่าวิธีการท่ีต้องมีการมีส่วนร่วมจากประชาชนและเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

3. ทักษิณ สุรยุทธ์ สมัคร สมชาย อภิสิทธ์ิ ยิ่งลักษณ์ ประยุทธ์ = ระบอบอํานาจรวมศูนย์ 
 

ความเป็นระบอบรวมศูนย์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การช่วงชิงอํานาจแนวราบ (horizontal usurpation) ท่ีรัฐบาล

ท่ีมาจากการเลือกต้ังเองโดยผู้นําเป็นผู้รวมอํานาจในก่ิงก้านอันเป็นมือเท้าของรัฐบาลชาติเอามาใช้เอง  หรือ การช่วงชิงอํานาจ

ในแนวต้ัง (vertical usurpation) อันประกอบด้วยการท่ีรัฐบาลช่วงชิงอํานาจท่ีควรจะกระจายออกไปในระดับล่าง เช่น อํานาจ
ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน ธุรกิจเอกชน และกลุ่มท่ีไม่ใช่ภาครัฐบาล (none government groups) (Zakaria, ibid, pp. 
4-5) และทําให้ประชาชนและพรรคการเมืองท่ีมีฐานจากความเป็นประชาธิปไตยถูกจํากัดหรือเบื่อหน่ายจนถอนตัวออกจาก

กิจกรรมทางการเมือง และสําหรับประเทศไทยประชาธิปไตยไม่ได้นําไปสู่สภาพของการปกครองท่ีมีลักษณะเสรีนิยมด้วยมี

ความสัมพันธ์กับระบบรัฐสภาท่ีมีลักษณะรวมอํานาจไว้ท่ีรัฐสภา และเมื่อร่วมกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยนับแต่การ

เลือกตั้งเม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สลับกับรัฐธรรมนูญท่ีมาจากการทํารัฐประหารเป็นระยะ คือ รัฐธรรมนูญ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1243



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1271 

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 การเมืองไทยยังไม่เคยก้าวพ้นไปจากรัฐบาลท่ีมีลักษณะท่ีฝ่ายบริหาร

มีอํานาจเข้มแข็งแต่ส่วนสําคัญท่ีสมควรจะสามารถมาตรวจสอบถ่วงดุลได้ เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลกลับอ่อนแอ จนนําไปสู่

การนําไปสู่บทบาทของสถาบันทางการเมืองอ่ืน เช่น สถาบันตุลาการ ทหาร ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น เข้ามา
ทําลายรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะระบอบรวมศูนย์ และผลิตซํ้ารัฐบาลเผด็จการอํานาจนิยมแต่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังเข้ามา
แทนท่ีไม่ได้ทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดน้อยลงไปในระยะยาวเพียงแต่ถ่วงเวลาความขัดแย้งให้ยืดระยะออกไปเท่านั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้นําไปสู่โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ และสถาบันทางการเมืองท่ีเป็นกลไกของการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจท่ีปรากฏตามรัฐธรรมนูญ แต่ผลในทางปฏิบัติ 
คือ ระบอบเผด็จการรัฐสภาท่ีรฐับาล รัฐสภา และองค์กรอิสระมีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันและไม่ตรวจสอบซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และเม่ือเกิดการรัฐประหารรัฐบาลของเขา

โดยคณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ (คมช.) ท่ีนําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และตามมาด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ไม่ได้มีอํานาจเพียงพอในการตรวจสอบอํานาจ

ฝ่ายบริหาร คือ โดยสมาชิกอาจต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ

เม่ือเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอ

เปิดอภิปรายเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่ได้ (มาตรา 11) อีกท้ังสมาชิก

สภายังมีท่ีมาเชื่อมโยงกับ คมช.  
รัฐธรรมนูญฉบับต่อมา คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีตามมาด้วยการจัดต้ังรัฐบาลที่มา

จากการเลือกต้ัง หากระบบรัฐสภาท่ีรัฐบาลมาจากความเห็นชอบของรัฐสภาและมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภายัง

ทําให้การจัดการปัญหาทางการปกครองไม่สามารถทําได้โดยตัวของรัฐสภาเอง เกิดการใช้อํานาจของสถาบันตุลาการเข้ามา

แก้ไขปัญหาจนนําไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า “ตุลาการภิวัตน์” ท่ีทําให้เกิดการพ้นไปของนายกรัฐมนตรีถึง 3 คร้ังด้วยกัน คือ 
นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ, นายสมัคร สุนทรเวช, และนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  และตามมาด้วยความกังวลต่อบทบาทของ

สถาบันตุลาการในการแทรกแซงทางการเมือง จนในเวลาต่อมาเกิดการรัฐประหารและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซ่ึงฝ่ายบริหารก็ยังมีอํานาจรวมศูนย์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะมีมาตรา 44 ท่ี
ให้อํานาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอํานาจสั่งการ

ระงับยับย้ัง หรือกระทําการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ 
และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา รวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว เป็นคําสั่งหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติท่ีชอบด้วย

กฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นท่ีสุด เม่ือร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีมีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารและไม่มี

อํานาจในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลเท่าท่ีควรและทําให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการอํานาจนิยม 
   

3.1 รัฐบาลอํานาจนิยมของทักษิณ สมัคร สมชาย อภิสิทธ์ิ ยิ่งลักษณ์ คือ ระบอบอํานาจรวมศูนย์ที่มาจากการ
เลือกต้ัง  

รัฐบาลของทักษิณ สมัคร สมชาย อภิสิทธ์ิ ย่ิงลักษณ์ คือ ระบอบอํานาจรวมศูนย์ท่ีได้รับอิทธิพลสําคัญจากหลักการ

รวมอํานาจไว้ท่ีรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง คือ เม่ือรัฐบาลคุมรัฐสภาได้ก็สร้างระบอบอํานาจรวมศูนย์ได้ แม้ว่ากลไกการ

ตรวจสอบถ่วงดุลท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญจะมีอยู่จริง แต่ทํางานไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ รวมถึงองค์กรอิสระก็ไม่สามารถทํางานได้

เช่นกันเพราะมีความเช่ือมโยงกับรัฐสภาท่ีเป็นท่ีมาขององค์กรอิสระ และในช่วงเวลาดังกล่าว การเมืองไทยอยู่ในลักษณะ 
“ประชาธิปไตยท่ีไร้เสรี” คือ มีการเลือกต้ังแต่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังใช้อํานาจรวมศูนย์ในการปกครองจนกระทบกับสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนรวมถึงนําไปสู่การปัญหาการบริหารท่ีเสี่ยงต่อการถูกพิจารณาว่าทําเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐบาลเอง 
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ทักษิณ ชินวัตร ท่ีถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงจากหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจท่ีเป็นกิจการกึ่ง

ผูกขาดจากรัฐ คือ “ธุรกิจมือถือ” โดยชูนโยบาย “คิดใหม่ ทําใหม่ เพ่ือไทยทุกคน” โดยพรรคได้ติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชน

และนักเคลื่อนไหวที่ชนบทให้ช่วยคิดแผนหาเสียงเลือกต้ัง นโยบายหาเสียง เช่น โครงการปลดหนี้ให้เกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน

ละล้าน และโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และพรรคไทยรักไทยขณะนั้นถือได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย เช่น ศ.
นพ. ประเวศ วะสี หลวงตามหาบัว ขบวนการชาวชนบท และแรงหนุนจากประชาชนรากหญ้าซ่ึงทําให้เจ้าพ่อท้องถ่ินให้การ

สนับสนุนพรรคไทยรักไทย (คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, หน้า 363-364) ซ่ึงทําให้เวลาต่อมาพรรคไทยรักไทย

ประสบความสําเร็จจากการเลือกต้ังอย่างถล่มถลาย โดยการสร้างรัฐบาลระบอบรวมศูนย์เกิดได้โดยคําท่ีเกษียร เตชะพีระ 
เรียกว่า “สมบูรณาญาสิทธิทุนจากการเลือกต้ัง” คือ 1) มีการถ่ายโอนฐานเสียงจากบรรดานักเลือกต้ังท้องถิ่น/นายหน้า

การเมืองมาสู่สาขาจัดต้ังของพรรคไทยรักไทยในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยตรง โยกย้ายอํานาจจากบรรดากลุ่มการเมืองและกลุ่มการเมือง

อิสระข้ึนต่อศูนย์การนําของของพรรคและหัวหน้าพรรค 2) ทําให้เศรษฐกิจทุนนิยมไทยกว้างขวางและหย่ังลึก ทรัพยากรท่ีเคย

อยู่ในการควบคุมของภาครัฐและภาคชุมชนให้เข้ามาอยู่ในระบบตลาดใต้ระบบกรรมสิทธ์ิสินค้าเอกชน แปลงเกษตรกรรายย่อย

ท่ีมีความสามารถและมีโชคให้เป็นผู้ประกอบการ และส่วนท่ีเหลือกลายเป็นแรงงานรับจ้างไร้สมบัติเร่ขายแรงงาน และ 3) แปร

รัฐให้เป็นแบบ “ซีอีโอ” โดยใช้อํานาจทุน อํานาจตามรัฐธรรมนูญท่ีเสริมภาวะผู้นําทําให้เกิดอํานาจรัฐรวมศูนย์ท่ีรวมไว้ท่ีผู้นํา

รัฐบาล กลไกการตรวจสอบไม่สามารถทํางานได้ ให้ความรับผิดชอบของผู้นําลดรูปเหลือแค่การเลือกต้ัง เกิดข้อจํากัดของสิทธิ

เสรีภาพและสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของสาธารณะ เสียงส่วนน้อย และฝ่ายค้าน (เกษียร เตชะพีระ, 2551, หน้า 151-
153)  

รัฐบาลระบอบอํานาจรวมศูนย์ของทักษิณ ชินวัตร นี้ทําให้การตรวจสอบถ่วงดุลไม่ว่าจะเป็นจากรัฐสภา และองค์กร
อิสระท่ีปรากฏตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถทําได้ และเม่ือความนิยมของประชาชนต่อ “นโยบายประชานิยม” และการเชื่อมโยง
ตนเองกับคนยากจนท่ีใกล้ชิดจึงทําให้มีฐานการสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่ีไม่เคยมีรัฐบาลใดทําได้มาก่อน แต่ทว่าภายหลัง

จากเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2548 สถานการณ์การคัดค้านรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็เพ่ิมข้ึนอีกจนในท่ีสุดเกิดการทํา

รัฐประหารโดย คมช. ท่ีนําโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินผู้บัญชาการทหารบกร่วมกับผู้นําเหล่าทัพและผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติในชื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดอํานาจการปกครองเม่ือ

วันท่ี 19 กันยายนพ.ศ.  2549 ซ่ึงเป็นการทําให้เห็นชัดเจนว่ารัฐสภาและองค์กรอิสระ ไม่สามารถจะถ่วงดุลอํานาจรัฐบาลได้ จึง
นําไปสู่การแก้ปัญหาทางการเมืองโดยการใช้กําลังทหารเข้ายึดอํานาจในการปกครอง ซ่ึงชัดเจนว่าในเวลาต่อมารัฐบาลแบบ

อํานาจนิยมก็กลับมาอีกคร้ังและการรัฐประหารเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้มีประโยชน์สําหรับการสร้างความเป็นเสรีประชาธิปไตย      
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีตามมาจากการรัฐประหารเม่ือป ี

พ.ศ. 2549 หลังการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้น คือ มี
จํานวนท้ังสิ้น 480 คน นายสมัคร สุนทรเวชหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีมีพ้ืนฐานมาจากพรรคไทยรัก

ไทยเดิมภายหลังท่ีพรรคไทยรักไทยถูกคําวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคในปี พ.ศ. 2550 อันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใน

ปีพ.ศ. 2549) ก็ขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพรรคพลังประชาชนได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังสิ้น 233 คน และเม่ือ
ร่วมกับพรรคอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคเพ่ือแผ่นดิน พรรคชาติไทย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช และมัชฌิมาธิปไตย 
รวมเป็น 315 เสียง ก็สามารถจัดต้ังรัฐบาล และท้ิงให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เพียงลําพังด้วยจํานวน 165 เสียง 
(ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553, หน้า 238-240) และแน่นอนว่าระบอบอํานาจรวมศูนย์ท่ีมาจากการเลือกต้ังก็เกิดข้ึนจากระบบรัฐสภาแบบ

ระบบควบอํานาจหรือหลักการรวมอํานาจไว้ท่ีรัฐสภาท่ีทําให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสภากับรัฐบาลเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

หากจะหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการลงมติไม่ไว้วางใจจากการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของรัฐสภา 
การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวชในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว คือ 

จากการท่ีประธานวุฒิสภาส่งคําร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

ของนายสมัคร สุนทรเวชกรณีเป็นพิธีกรรายการชิมไป บ่นไป และรายการยกโขยง 6 โมงเช้า และในท้ายท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1245
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โดยมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวซ่ึงทําให้นายสมัคร สุนทรเวช
พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2551  

ต่อมานายสมชาย วงศ์สวัสด์ิท่ีมีภริยาเป็นน้องสาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อภายใต้

ระบบรัฐสภาท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงเป็นชุดเดิมและยังให้การสนับสนุนพรรคพลังประชาชน ขณะที่การดําเนินกิจกรรม

ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่ม “เสื้อเหลือง” ก็ยังดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเพ่ือต่อต้าน

รัฐบาลที่ เขาเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณโดยการยึดทําเนียบรัฐบาลและยึดสนามบินสุวรรณภูมิ จนกระทั่ง

ปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเรียกว่า “ตุลาการภิวัตน์” ท่ีหมายถึง การใช้อํานาจตุลาการเข้าแทรกแซงเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดการ

ได้มาซ่ึงอํานาจอธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ, 2551, หน้า 211) คือ ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์วินิจฉัยให้ควรยุบพรรคพลัง

ประชาชน เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังซ่ึง

มีผลทําให้การเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมอันเป็นการกระทําเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอํานาจการปกครองของประเทศซ่ึง

ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยคําตัดสินมีการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 
ซ่ึงอยู่ในตําแหน่งในขณะท่ีกระทําความผิดเป็นระยะเวลา 5 ปี (เอ็มอาร์จีออนไลน์, 2551) ซ่ึงทําให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วย และต่อมาพรรคพลังประชาชนจึงกลายมาเป็น

พรรคเพ่ือไทยในปัจจุบัน และตอกยํ้าให้เห็นความล้มเหลวของรัฐสภาในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง จนถูกแทรกแซงจาก

สถาบันตุลาการ 
ตุลาการภิวัตน์นี้เองท่ีสายชล สัตยานุรักษ์มีความเห็นว่าเป็นการสร้างความหมายเพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีปรากฏชัดเจนนับต้ังแต่ภายหลังจากวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ท่ี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระราชดํารัสให้คณะตุลาการศาลต่าง ๆ 
ช่วยหันหาทางแก้ไขวิกฤติทางการเมืองในขณะนั้น ซ่ึงเป็นผลให้ตุลาการมีอํานาจมากข้ึนในการถ่วงดุลตรวจสอบกลุ่มทุนใหญ่

หรือระบอบทักษิณ และกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้แก่ตุลาการภิวัตน์เกิดได้ด้วยพลังอุดมการณ์ราชาชาตินิยม และการ
สร้างอัตลักษณ์ตุลาการให้เป็นคนดี ผู้ดี ผู้รู้ และผู้จงรักภักดี มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว (สายชล สัตยานุรักษ์, 2558, หน้า 
273-275) 

ระบอบอํานาจรวมศูนย์ท่ีมาจากการเลือกต้ังท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีปรากฏและเติบโตในสังคม

ตะวันตกและปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านระบบรัฐสภาท่ีลําพังตัวระบบรัฐสภาเป็นไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเป็นเผด็จการได้

หากไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีส่วนสนับสนุน เช่น การเคารพในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ความเสมอภาคของคนในสังคม การยอมรับการแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยการใช้เสียงข้างมากในการยุติความขัดแย้ง การคํานึงถึง
ความเห็นของเสียงข้างน้อยท่ีมีความสําคัญ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2560, หน้า 110-111) ทําให้ประชาธิปไตยท่ีมีระบบรัฐสภาเป็น

พ้ืนฐาน (ท่ีแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบทีดีท่ีสุด แต่อย่างน้อยคือการเปลี่ยนมือผู้ท่ีกุมอํานาจโดยสันติวิธีท่ีประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ) ถูก
ฉวยใช้ไปในทางท่ีไม่นําไปสู่เสรีประชาธิปไตย และการแก้ปัญหาระบอบอํานาจรวมศูนย์ผ่านวัฒนธรรมแบบไทย คือ ตุลาการภิวัตน์ 
ท่ีกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็อาจไม่ได้สัมพันธ์ย่างเพียงพอกับหลักการสําคัญของเสรีประชาธิปไตย เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพทาง

ความคิด เป็นต้น ซ่ึงผลผลิตของปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้นําไปสู่เสรีประชาธิปไตย เพียงแต่นําไปสู่ระบอบอํานาจรวมศูนย์

หรือเผด็จการอีกชุดท่ีวางอยู่บนฐานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยเท่านั้นเอง 
การพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิและการยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรค

มัชฌิมาธิปไตย นําไปสู่การต้ังพรรคเพ่ือไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ขณะท่ีกลุ่มเพ่ือนเนวินท่ีเคยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลัง

ประชาชนได้ร่วมกับพรรคมัชฌิมาธิปไตย (เดิม) ได้ตั้งพรรคภูมิใจไทยข้ึน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553, หน้า 280) และนําไปสู่การขึ้น

ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นําฝ่ายค้านจากการให้การสนับสนุนของ

นายเนวิน ชิดชอบผู้ท่ีเป็นหนึ่งในแกนนําพรรคพลังประชาชนท่ีหันมาให้การสนับสนุนและนําสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน

หนึ่งร่วมเห็นชอบให้นายอภิสิทธ์ิได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในแบบของการพลิกข้ัวอํานาจเดิม  
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ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ แม้ว่าในขณะท่ีนายอภิสิทธ์ิดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยท่ีคณะรัฐบาลของเขาถูก

วิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองการทุจริต เช่น การทุจริตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในการแจกถุงยังชีพ 
ปัญหาทุจริตโครงการชุมชนพอเพียง ปัญหาการทุจริตโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 4,000 คัน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553, หน้า 
286-293) แต่การเปลี่ยนรัฐบาลอันมีท่ีมาจากใช้อํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ได้เกิดข้ึน กระท่ังกลุ่มท่ีเรียกตนเองว่า “แนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) โดยสวมเสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์เพ่ือต่อต้านรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิจนใน

เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 เกิดการชุมนุมใหญ่ท่ีแยกราชประสงค์และการชุมนุมขยายตัวลุกลามไปจนเป็นการจลาจลไปท่ัว

เขตกรุงเทพฯ และในเวลาต่อมานายอภิสิทธ์ิก็ใช้อํานาจของฝ่ายบริหารเองประกาศยุบสภาในปี พ.ศ. 2554  
ภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไปในปีเดียวกัน หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของ พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตรก็ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และบริหารประเทศท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองท่ีประชาชนแบ่ง

ออกเป็นหลายฝ่ายท่ีมีความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันรวมถึงการต้ังกลุ่มการเมืองใหม่เพ่ือต่อต้านสิ่งท่ีเขาเรียกว่าระบอบ

ทักษิณท่ีเชื่อว่ายังคงสืบทอดอํานาจอยู่ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรือ กปปส. ท่ีมีแกนนําสําคัญ คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ท่ีต้องการให้นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตรพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีไป โดยกลุ่มดังกล่าวเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2556 และตุลาการภิวัตน์ก็เกิดข้ึนอีกคร้ังโดยเริ่มต้นจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน 
สมาชิกวุฒิสภาในขณะนั้นได้ร้องขอให้ศาลพิจารณาว่าสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ

นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 หรือไม่ จากกรณีการใช้อํานาจโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภา

ความม่ันคงแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงภายหลังจากท่ีศาลวินิจฉัยแล้ว ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 ก็ได้มีมติโดย
เอกฉันท์วา่นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ใช้สถานะการเป็นนายกรัฐมนตรี เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง การแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ
เพ่ือประโยชน์ของตัวเองมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง รวมถึงรัฐมนตรีในขณะนั้นจํานวน 9 คน ท่ีร่วมมี

มติดังกล่าวก็ให้พ้นตําแหน่งถือว่ามีส่วนร่วมในการก้าวก่ายแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการด้วย (คม ชัด ลึก, 2560) ซ่ึงจาก
เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจนในตามมาด้วยการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงการสิ้นสุดของรัฐบาลของ

ทักษิณ สมัคร สมชาย และย่ิงลักษณ์ คือ ระบอบอํานาจรวมศูนย์ท่ีมาจากการเลือกต้ังไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยกระบวนการตรวจสอบ

ถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเลยซ่ึงเป็นระบบท่ีวางอยู่บนฐานความคิดแบบเสรีประชาธิปไตยแต่สิ้นสุดลงด้วย

รัฐประหารหรือไม่ก็ตุลาการภิวัตน์ท่ีวางอยู่บนวัฒนธรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมแบบไทยท่ีอาจจะขัดกับหลัก

ความเสมอภาคและหลักเสรีภาพที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญของเสรีประชาธิปไตย  
 

3.2 รัฐบาลอํานาจนิยมของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ระบอบอํานาจรวมศูนย์ที่
ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง 

จากการรัฐประหารท่ีเกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ตามด้วยการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และในวันเดียวกันก็มีมติของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข กราบบังคมทูลฯ เสนอให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี

รัฐสภาเป็นรูปแบบสภาเด่ียว และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานใน

หน้าท่ีได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเม่ือเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย และจะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพ่ือ

ซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่ได้ (มาตรา 11) ซ่ึงนั่นหมายถึงว่าฝ่ายนิติบัญญัติ

ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ท้ังในทางกฎหมายและทางปฏิบัติและย่อมตามมาด้วยระบอบอํานาจรวมศูนย์หรือ

รัฐบาลอํานาจนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในนามของกองอํานวยการรักษา

ความสงบเรียกร้อยซ่ึงต่อมารู้จักกันในชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เข้ายึดอํานาจการปกครองในวันท่ี 22 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และต่อมาเขาก็ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและตามมาด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ท่ีรัฐสภาเป็นแบบสภาเด่ียว คือ ใสภานิติบัญญัติแห่งชาติและในท่ีประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ

เม่ือเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยและเม่ือมีปัญหาสําคัญ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดจะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่

ไว้วางใจไม่ได้ (มาตรา 16) ซ่ึงนั่นหมายถึงว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ท้ังในทางกฎหมายและ

ทางปฏิบัติและย่อมตามมาด้วยระบอบอํานาจรวมศูนย์เช่นเดียวกัน และเมื่ออํานาจตามรัฐธรรมนูญท่ีรวมกับการได้รับการ

สนับสนุนจากสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ คือ สถาบันทหาร ท่ีมักจะพบว่าในประเทศกําลังพัฒนามักประสบกับการท่ีทหารเข้า

แทรกแซงโดยการรัฐประหารหรือครอบงํารัฐบาลทางใดทางหน่ึง ท่ีกองทัพอาศัยการผูกขาดทรัพยากรทางอาวุธละการบังคับ

เป็นฐานอํานาจในการเข้าปกครองประเทศ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2552, หน้า 178) ด้วยแล้ว ย่ิงทําให้ระบอบอํานาจรวมศูนย์

ปรากฏข้ึนในสมัยท่ีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ก้าวข้ึนสู่อํานาจอย่าง

สัมพันธ์กับเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 และ รัฐประหารในปี พ.ศ. 2557  
 

4. บทสรปุ: ระบอบอํานาจรวมศูนย์เป็นสิ่งเหมาะสมกับการปกครองของไทยแบบน้ันหรือ? แล้วจะทําอย่างไรดี ?  
 

“ระบอบอํานาจรวมศูนย์อาจเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมกับการปกครองของไทยแบบน้ันหรือ? เพราะไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการ

เลือกต้ังหรือไม่ก็ตามมักจะเกิดสภาพระบอบอํานาจรวมศูนย์หรือเกิดการปกครองแบบเผด็จการข้ึน? ลิขิต ธีรเวคิน เคยกล่าวว่า 
สังคมใดท่ีขาดตัวแปรเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองเรื่อง สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค การยอมรับกติกาของการใช้เสียงข้างมาก
ในการยุติความขัดแย้ง การเคารพเสียงข้างน้อย การอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กับยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมอันเป็นท่ียอรับโดยท่ัวไป “ต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญอีกกี่ฉบับก็ไม่สามารถจะพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี

ต่อเนื่องและย่ังยืนได้” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2560, หน้า 110-111) ขณะที่สายชล สัตยานุรักษ์เห็นว่า “ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยจะต้องทําควบคู่กันไปกับการสร้างวัฒนธรรมไทยท่ีสอดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย” (สายชล สัตยานุรักษ์, 2558, หน้า 288) ซ่ึงเม่ือพิจารณากับสถานการณ์ทางการเมืองไทยในรอบ 20 ปี

ท่ีผ่านมาแล้ว รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติแม้ว่าเป็นส่วนสําคัญของการปกครอง แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ๆ เท่านั้น ยังมีปัจจัยอีก

จํานวนมากท่ีจะช่วยหรือไม่ช่วยให้เกิดระบอบรวมศูนย์ขึ้นมาคือ วัฒนธรรมทางการเมือง ดังนั้น หากจะแก้ไขไม่ให้ระบอบ

อํานาจรวมศูนย์เกิดขึ้นอีก ต้องพัฒนาสังคมท่ีให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างท่ีวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุก ๆ เร่ืองได้ 
ให้คนในสังคมได้รับโอกาสในการใช้วิจารณญาณในการเลือกรับชมและตัดสินได้เองโดยไม่ต้องให้รัฐบาลเข้าควบคุมสิ่งท่ี

ประชาชนควรรู้หรือควรเรียนในแบบของการผลิตซํ้าความเป็น “คนดี” ท่ีวางอยู่บนหลักการท่ีไม่เสมอภาคและไม่มีเสรีภาพ

อาจจะเป็นทางออกระยาวสําหรับการแก้ปัญหาการเมืองไทยในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ี

ช่วยสนับสนุนการทํางานของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จนทําให้ผู้เขียนบทความมีเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นลงได้ 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหนองรี โดยมีวัตถุประสงค์

ของการวิจัยได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหนองรี และ 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี โดยมีวิธี
การศึกษาแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลหนองรี จํานวน 15 คน 
และการจัดทําสนทนากลุ่มกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองรี จํานวน 20 คน โดยการวิจัยพบว่า เทศบาลได้มีการบริหาร
จัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชน โดยเน้นกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย กลุ่มคนด้อยโอกาสในการพัฒนาท้องถ่ินก่อน 
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการตามรัฐธรรมนูญ 2550 เน้นการกระจายอํานาจหน้าท่ีให้กับพนักงานในท้องถิ่นได้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง ได้แก่ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือการเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถ่ิน รวมท้ังการดูแลในด้านการรักษาพยาบาล
ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล เช่น สถานีอนามัย การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพ 
รวมท้ังการให้ข้อมูลข่าวสารในการเสียภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี ค่าธรรมเนียม ให้กับ
เทศบาลตําบลหนองรี เพ่ือนําเงินภาษีมาบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างท่ัวถึง  
 
คําสําคัญ: สวัสดิการทางสังคม  การบริหารจัดการ  ท้องถ่ิน 
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Abstract 
 

This research was studied Social Welfare Management for local people of Nhongree Municipality. 
The objectives of this research were to 1) study Social Welfare Management for local people of Nhongree 
Municipality and 2) to study the factors of Social Welfare Management for local people of Nhongree 
Municipality. This research was qualitative research with the 15 administrators and the staffs of Nhongree 
Municipality and focus group discussion with 20 local people in Nhongree Municipality. The research 
found that the municipality managed the social welfare for the people especially low income, inclusive 
education in local development. It conforms to the constitution of Thailand in 2007. It was focused on 
decentralization to the local staffs in providing the basic public services for local government such as 
public utility and public assistance. It was focused on educational development for local people. It can 
be reached public health such as health station. The local staffs gave the knowledge about health including 
information in paying taxation. For example, house and land tax, sign tax, local maintenance tax, fee to 
pay the Nhongree Municipality. After that, Nhongree Municipality managed taxation for providing goods 
and services for local people. 

 
Keywords: social welfare, management, local 
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากสังคมในปัจจุบันมี

ประชากรเพ่ิมมากข้ึนในการบริหารจัดการประเทศ และรัฐบาลควรต้องมีการจัดสรรสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในด้าน

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความปลอดภัย ด้านความม่ันคงของชาติ โดย
รัฐบาลมีหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญ 2550 เน้นการกระจายอํานาจ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพ่ือ

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยตามแนวทางประชารัฐ การจัดระบบสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนทุกคนในสังคมอย่าง

ถ้วนหน้า ดังนั้นรัฐมีบทบาทหน้าท่ีในการรับผิดชอบต่อการดูแลของประชาชนทุกคน โดยผ่านนโยบายสังคมเพ่ือสร้าง

หลักประกันการคุ้มครอง และความม่ันคงทางสังคมให้กับประชาชน บริการสวัสดิการสังคมอาจจัดรูปแบบบริการประกันสังคม 
บริการทางสังคม และบริการการช่วยเหลือทางสังคม ในรูปแบบของโครงการ แผนงาน หรือมาตรการทางสังคมภายใต้

หลักการเสมอภาคและมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีบริการหลัก เช่น บริการสุขภาพ บริการการศึกษา บริการการมีงานทํา

และรายได้ บริการท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น (ระพีพรรณ คําหอม, 2557: 59) 
ดังนั้น สวัสดิการทางสังคมนั้น รัฐบาลเป็นผู้ดูแลประชาชนต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ังเสียชีวิตนั้น การจัดสรรสวัสดิการ

ทางสังคมนั้นมาจากการนําเงินภาษีท่ีได้จากการบริหารจัดเก็บของรัฐบาล ซ่ึงแบ่งเป็นภาษีทางอ้อมและภาษีทางตรง ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีทางอ้อมได้มากกว่า ภาษีทางตรง  ซ่ึงภาระตกอยู่กับประชาชนท่ีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ 
แต่สําหรับประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการทางสังคมแบบ ประชาชนต้องหน้าท่ีเสียภาษีให้กับรัฐบาลและหลังจากนั้นรัฐบาลจึง

สามารถนําเงินส่วนนี้ไปดูแลประชาชนท้ังประเทศได้อย่างท่ัวถึง เพราะมีการบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีทางตรงเป็นหลัก ซ่ึงรายได้ตรงส่วนนี้เป็นรายได้ในการบริหารจัดการในระบบ

รัฐสวัสดิการท่ีมีอัตราสูงมาก เนื่องจากรัฐบาลต้องกระจายรายได้ให้กับคนท่ีมีรายได้น้อย ส่วนสวัสดิการสังคม เป็นการดูแลใน

ส่วนท่ีมีความจําเป็น หรือสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับประชาชนโดยรัฐให้หลักประกันไว้ตามความจําเป็น แต่ส่วนท่ี

เกินความจําเป็น เป็นหน้าท่ีของประชาชนเอง การมีสวัสดิการเป็นการสร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันคง และความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้นในสังคมไทย (ขนิษฐา ทองเย็น, 2558: 1) 
จะเห็นได้ว่าระบบสวัสดิการทางสังคมเป็นระบบการบริหารจัดการของรัฐในด้านสวัสดิการสังคม เน้นความสําคัญใน

เรื่อง มาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ท่ีดี เป็นความชอบธรรมท่ีรัฐพึงมอบให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง งบประมาณเข้าสู่

ระบบรัฐสวัสดิการคือ ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บ ส่วนการบริหารจัดการสวัสดิการ เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีกําหนดว่า ควรให้ความ

ช่วยเหลือในเรื่องใด ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือความต้องการของสังคม เช่น การศึกษา สุขภาพอนามัย บริการทาง

การแพทย์ การพยาบาล อาหาร ท่ีพักอาศัย สันทนาการ การคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น การบริหารรัฐสวัสดิการเน้นความเท่า

เทียมในการได้รับบริการ หรือได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม (สุรพล ปธานวนิช, 
2547: 175) 

ดังนั้นประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชน เพ่ือท่ีหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้าน

ความม่ันคงในชีวิต ทรัพย์สินและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิทางสังคมท่ีประชาชนทุกคนควรได้รับ

ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (บุญส่ง ชเลธร, 2553: 81) ซ่ึงหัวใจท่ีสําคัญของการพัฒนาได้แก่ นโยบายสังคม (Social 
Policy) เป็นเครื่องมือนําไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรใหม่ (Redistributive) ไปสู่การพัฒนาสังคม ซ่ึง
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันอย่างเสรีนั้น เม่ือรัฐไม่สามารถกระจายทรัพยากรทางสังคมหรือรายได้ให้กับประชาชนได้อย่าง

ท่ัวถึงนั้น มีเพียงประชาชนจํานวนน้อยเท่านั้นท่ีได้รับประโยชน์ และประชาชนจํานวนมากต้องได้รับความ เดือดร้อนอันเป็นผล

พวงจากการพัฒนา ดังนั้นรัฐจึงต้องใช้อํานาจรัฐในการแทรกแซงอํานาจทางการตลาด โดยการจัดสรรทรัพยากรใหม่ ผ่าน
กระบวนการทางภาษีอากร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดข้ึน หรืออาจเรียกได้ ว่าเป็นการ “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข” 
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ระหว่างประชาชนในสังคมนั่นเอง ซ่ึงการจัดสวัสดิการทางสังคมท่ีดีนั้นประเทศเหล่านั้นต้องมีการจัดเก็บภาษีแบบอัตรา

ความก้าวหน้าเพ่ือสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมได้แบบท่ัวถึง (พงษ์เทพ สันติกุล, 2556: 20) 
 เราจะพบว่าการพัฒนาประเทศไทยท่ีผ่านมาน้ันมีการบริหารจัดการโดยยังมีความอยุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติจาก

โครงสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมอย่างมากมาย ซ่ึงส่งผลทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําหรือความไม่เท่าเทียมกัน

ในทุกด้านโดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่น นั่นเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในสังคม โดยร่วมกันวางแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควรจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเริ่มมีการให้ความสําคัญกับคนมาต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2540-2544) โดยเน้นเร่ืองคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-
2549) ท่ีเน้นเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการบริหารประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิด

ขึ้นมาจาก ปีพ.ศ. 2540 และต่อเนื่องมาจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีเน้นเรื่อง

การพัฒนาแบบบูรณาการมาพัฒนาประเทศ เนื่องมาจากต้องการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ ด้านสิทธิ ด้านโอกาส ด้าน
อํานาจและด้านศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยทั้ง 5 มิตินี้เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนื่องจากเกิดความเหล่ือมล้ําในด้านหนึ่ง

อาจนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําด้านอ่ืน ๆ ด้วยและการบริหารจัดการในปัจจุบันซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน และเน้นคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา มีการขยายฐานการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงรัฐบาลให้

ความสําคัญกับรัฐสวัสดิการ โดยเน้นครอบครัวให้มีความอยู่ดีมีสุขได้รวมท้ังต้องมีรายได้อย่างเพียงพอจากการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม  
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550: 3) 

เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
หน่วยงานพยายามให้มีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนโดยการนํานโยบายด้าน

สวัสดิการสังคมเข้ามาบริหารจัดการ แต่เนื่องมาจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดสําหรับประชาชนในท้องถ่ินในการพัฒนา

ท้องถ่ินรวมท้ังการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเพ่ือทําให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้

ได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบล

หนองรี เนื่องมาจากต้องการทราบแนวทางในการบริหารสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบล

หนองรีว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการทางสังคม 
ระพีพรรณ คําหอม (2557: 59) กล่าวว่า สวัสดิการทางสังคมไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน

คมนาคม ด้านความปลอดภัย โดยรัฐบาลใช้งบประมาณรายจ่ายประเทศไปอัดฉีด ระบบสวัสดิการประชาชน เช่น สวัสดิการ
คนจน สวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น  เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยตามแนวทางประชารัฐ การจักระบบสวัสดิการ
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สังคมให้กับทุกคนในสังคมอย่างถ้วนหน้า รัฐมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดูแลประชาชนทุกคน โดยผ่านนโยบายสังคมเพ่ือ

สร้างหลักประกันการคุ้มครอง และความม่ันคงทางสังคมให้กับประชาชน บริการสวัสดิการสังคมอาจจัดรูปแบบบริการ

ประกันสังคม บริการทางสังคม และบริการการช่วยเหลือทางสังคม ในรูปแบบของโครงการ แผนงาน หรือมาตรการทางสังคม

ภายใต้หลักการเสมอภาคมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีบริการหลัก เช่น บริการสุขภาพ บริการการศึกษา บริการการมีงานทํา

และรายได้ บริการท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น  
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2551: 46) การบริหารสวัสดิการทางสังคมของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในการดําเนินการตาม

ระบบสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของระบบสวัสดิการทาง

สังคม โดยสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคม ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า แม้ไม่หมดไปโดย

สิ้นเชิง ท้ังนี้โดยท่ีรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมารองรับระบบรัฐสวัสดิการ โดยการปฏิรูประบบภาษี เพ่ือสร้างความม่ันคง

ย่ังยืนตามระบบสวัสดิการทางสังคมควบคู่กับการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการบริหารระบบสวัสดิการ

ทางสังคมและสามารถจัดการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระระดับชุมชน โดยให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ ท่ี
เป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2560: 113) สวัสดิการทางสังคมคือ รัฐเป็นผู้ออกให้หมดทุกอย่างต้ังแต่เกิดจนกระท่ัง

เสียชีวิต จากเงินภาษีท่ีมีการจัดเก็บ กล่าวคือ ประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการทางสังคมสมบูรณ์แบบ ประชาชนต้องจ่ายคืนมาใน

รูปแบบภาษี รัฐบาลถึง สามารถนําเงินส่วนนี้ไปดูแลคนท้ังประเทศในระบบฟรีได้ท้ังหมด เช่นในยุโรป เพราะมีการจัดเก็บภาษี 
ซ่ึงภาษี ในระบบรัฐสวัสดิการมีอัตราสูงมาก เพราะเก็บเงินมาแล้วต้องเอามากระจายให้คนท่ีมีรายได้น้อย ส่วน สวัสดิการสังคม 
เป็นการดูแลในส่วนท่ีมีความจําเป็น หรือสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับประชาชนโดยรัฐ ให้หลักประกันไว้ตามความ

จําเป็น แต่ส่วนท่ีเกินความจําเป็น เป็นหน้าท่ีของประชาชนเอง แนวคิดเกี่ยวกับ ระบบสวัสดิการทางสังคม กล่าวให้เห็นโดย

ภาพรวมได้ว่า เป็นระบบการบริหารจัดการของ รัฐในด้านสวัสดิการสังคม เน้นความสําคัญในเร่ือง มาตรฐานการครองชีพ

ความเป็นอยู่ท่ีดี เป็นความชอบธรรม ท่ีรัฐพึงมอบให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง (โดยผ่านหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ ไปสู่

ประชาชน) โดยมีเงินทุน หลักท่ีจัดสรรเป็นงบประมาณเข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการคือ ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บ ส่วนการบริหารจัดการ

สวัสดิการ เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่กําหนดว่า ควรให้ความช่วยเหลือในเร่ืองใด ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือ

ความต้องการของสังคม เช่น การศึกษา สุขภาพอนามัย บริการทางการแพทย์ การพยาบาล อาหาร ท่ีพัก อาศัย สันทนาการ 
การคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น รัฐท่ีปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตย เป็นรัฐท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลบริหาร

จัดการให้ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต พร้อมท้ังรัฐมีหลักประกันถึง 
 อัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน (อ้างถึงใน พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 2560: 115)จากลักษณะระบบและ

รูปแบบสวัสดิการทางสังคมที่มีการแบ่งรูปแบบไว้ จึงเกิดแนวคิดท่ีมีความหลากหลาย ขึ้นคือ มีบางความเห็นว่า สวัสดิการทาง

สังคม ต้องใช้กับประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีถึงจัดสวัสดิการได้ บ้างมี ความเห็นว่า สวัสดิการทางสังคมเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อ

ประเทศกําลังพัฒนา และด้อยพัฒนามากกว่า ท้ังนี้อาจเพราะยังไม่ ตระหนักถึงความสําคัญของรัฐสวัสดิการดีพอ หาก

พิจารณาสวัสดิการสังคม (Social Welfare) นักวิชาการ ต่างประเทศและนักวิชาการไทย ได้นิยามไว้ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2501-
2535 วา่องค์ประกอบสวัสดิการสังคม เป็นงาน ท่ีมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังในยามปกติและในยามประสบ

ปัญหา การช่วยเหลือมีหลาย รูปแบบท้ังท่ีเป็นการให้เงิน สิ่งของ ดูแล และการให้บริการ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการ

สาธารณสุข ด้านท่ี อยู่อาศัย ด้านการประกันรายได้ ด้านการจ้างงาน และการให้บริการสังคม เป็นต้น 
 อัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน (อ้างถึงใน พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 2560: 115) ในขณะท่ีมิติเชิงคุณภาพ 
การประเมินความเข้มข้นของสวัสดิการทางสังคมอาจประเมินในแง่ลักษณะบทบาท ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รัฐดําเนินการ
โดยการแทรกแซงผ่านระบบตลาดหรือผ่านกลไกรัฐมากกว่ากัน รัฐ เน้นการจัดสรรสวัสดิการเพียงอย่างเดียวหรือคํานึงเรื่อง

ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันจากการจัดสรร บริการสาธารณะด้วย ซ่ึงการบริหารจัดการภาครัฐดังตัวอย่างก็สามารถใช้

พิจารณาระดับความเข้มข้นรัฐ สวัสดิการก็ได้จากรูปแบบตัวอย่างท่ีได้กล่าวมานี้ เห็นได้ว่า สวัสดิการทางสังคมมีความหมาย
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กว้างขว้าง ตาม มโนทัศน์ท่ีภาควิชาการและประชาชนในประเทศไทยเรียกร้อง เน้นมุมมองต่อสวัสดิการทางสังคมว่า เป็น

โครงการท่ีรัฐเข้ามาจัดสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า (Universal coverage) แนวคิดหรือการดําเนินงานสวัสดิการทางสังคมมีส่วน

ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในตัวเอง ในข้อเท็จจริง นิยามดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับสวัสดิการทางสังคมในแบบ

สังคมนิยมประชาธิปไตยมากกว่า กล่าวถึงสวัสดิการทางสังคมในความหมายทั่ว ๆ ไป 
Gordon & Spicker, 1999 (อ้างถึงใน  พภัสสรณ์  วรภัทร์ถิระกุล , 2560: 113) สวัสดิการทางสังคม (Social 

Welfare) เป็นสังคมท่ีรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการบริการ

สาธารณะให้กับประชาชน  
 Kumlin, 2002 (อ้างถึงใน พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 2560: 115) จากแนวคิดระบบรัฐสวัสดิการ มีข้อพิจารณาได้

อย่างไรว่า ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบใด และรัฐใดใช้ระบบรัฐสวัสดิการ อาจพิจารณาได้จากระดับความเข้มข้นรัฐ

สวัสดิการ (Degree of welfare state effort) ท่ีวัดว่าประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ ดูได้จาก
ระดับบทบาทที่รัฐเข้า ไปจัดการกับสวัสดิการสังคมมากน้อยเพียงใด อาจวัดจากรายจ่ายภาครัฐเพ่ือสวัสดิการต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ วัดรายจ่ายด้านสวัสดิการต่อหัวประชากรที่อยู่ภายใต้โครงการรัฐสวัสดิการ หรือการวัด ช่วงเวลาท่ี
ประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ภายใต้โครงการสวัสดิการของรัฐ 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการค้นหาความจริงจากเหตุการณ์จะต้องลงไป

สังเกต และกลุ่มบุคคลท่ีต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะท่ีเจาะลึกสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ตามความเป็นจริง โดย
พยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และกับสภาพแวดล้อม ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเป็นหลักการในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และการจัดสนทนากลุ่ม (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558:10) 
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีกองคลัง และเจ้า

หน้าของเทศบาลตําบลหนองรี จํานวน 15 คนในการจัดสัมภาษณ์เชิงลึกและประชาชนในท้องถ่ิน จํานวน 20 คน ในการจัด

สนทนากลุ่ม 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 สําหรับเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาใช้สําหรับกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยในคร้ังนี้ 
ได้กําหนดวิธีการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และอีกแนวทางหนึ่งโดยการศึกษาและ ค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา สื่อการเรียนรู้ภายในองค์กร 
ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ นํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้อย่างบูรณาการในทางวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับ การบริหารรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ซ่ึงเป็นแนวทางสําคัญในการนําไปสู่การสร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถนําไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพต่อไป โดยเคร่ืองมือสําคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ  
  2.1) เครื่องเขียนกระดาษสําหรับจดบันทึก 

2.2) แฟ้มสําหรับเก็บข้อมูล 
  2.3) เครื่องอัดเสียง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลคือการนําข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

เพ่ือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการจําแนก

หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นระบบเพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล ในบริบททาง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1255



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1283 

สังคม และวัฒนธรรมทางการเมือง เพ่ือการดําเนินงานอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนั้นใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบ

อุปนัย ผู้วิจัย ใช้วิธีค้นหาสรุปข้อความจริงด้วยตรรกะ แบบอุปนัย (Induction) โดยการเข้าไป สังเกต เฝ้าดูเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง แล้วจึงสร้างรูปแบบการสรุปความเข้าใจจากข้อมูลโดยเน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็น

ภาพรวม โดยรวมรอบ ๆ ด้าน (Holistic Perspective) ผู้วิจัยเน้นการเข้าใจภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นของสภาพ

สถานการณ์ความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริบทแบบภาพรวม 
 

5. ผลการการวิจัย  
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีกองคลัง และเจ้าหน้า

ของเทศบาลตําบลหนองรี จํานวน 15 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 
สวัสดิการด้านการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์สวัสดิการด้านการศึกษาพบว่า ทางหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยให้การสนับสนุนหน่วยงาน  สถานศึกษา ในการพัฒนาสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา การพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือความเป็นเลิศทาง

วิชาการของสถานศึกษา สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ

อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีมีบุตรหลานและฐานะอยากจน โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและฐานะทางบ้านยากจน นอกจากน้ันเงินภาษีท้องถ่ินท่ีเทศบาลบริหารจัดเก็บได้นั้น นําไปจัดสรร

สวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชน รวมทั้งการได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้ังในส่วนของเงินอุดท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ถ้าใช้แค่งบประมาณท่ีมาจากภาษีท้องถ่ินท่ีเทศบาลจัดเก็บได้นั้น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  ค่าใบอนุญาต อาจจะยังไม่เพียงต่อการจัดทําโครงการท่ี เป็นประโยชน์สําหรับประชาชน 
(นายกเทศมนตรีตําบลหนองรี, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองรี กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาช่วยเหลือ

ประชาชนในด้านนี้ ก็จะทําให้เด็กบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาต่อกันเป็นจํานวนมาก เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีรายได้ท่ีเพียงพอในการ

ท่ีจะส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูง ๆ ได้ (รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองรี, 2562) ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี กล่าวว่า ทาง

หน่วยงานภาครัฐก็มีการช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษาคือ การเรียนฟรี 15 ปี และกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาหรือ

ท่ีเรียกว่า กองทุน กยศ. เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ในบางส่วน (ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี, 2562) เนื่องจากมี
นโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, 
2562) นโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 (นักวิชาการศึกษา, 2562) ซ่ึงสอดคลองกับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ กล่าวว่าสิทธิท่ีกําหนดไว้ในรับธรรมนูญก็

เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, 2562) เป็นนโยบายท่ีดี มีประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน มีความ
คุ้มค่ามาก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองระดับหนึ่ง (ผู้อํานวยการกองช่าง, 2562) เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
แต่ยังไม่เพียงพอกับการสร้างคุณภาพ และมีจุดอ่อนในเรื่องการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ของสถานศึกษาต้องระมัดระวัง

ใบเสร็จ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสําคัญในโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมในเรื่องของคุณภาพท่ีจะ

ส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนเพิ่มขึ้น  และเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย (นักพัฒนาชุมชน, 2562) ในส่วนของกองทุนให้กู้ยืม

เงินเพ่ือการศึกษา จัดข้ึนต้ังแต่ พุทธศักราช 2538 และนํามาใช้ใน พุทธศักราช 2539 ผู้ท่ีจะทําการกู้ยืมได้จะต้องมาจาก

ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย (นักทรัพยากรบุคคล, 2562) กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะแตกต่างจาก
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โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตรงท่ีกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษาจะมีสิทธิใช้ก็ต่อเม่ืออยู่มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีใน

ประเทศ ท้ังสายสามัญและสายอาชีวะ (เจ้าพนักงานธุรการ, 2562) การท่ีรัฐบาลได้จัดต้ังท้ังสองสิ่งนี้ คือ โครงการเรียนฟรี 15 
ปี และ กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือท่ีจะให้ เด็กและเยาวชน มีความสนใจท่ีจะใฝ่หาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

นําความรู้ท่ีได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล, 2562) รัฐบาลควรจัดโครงการท่ีเกี่ยวกับการศึกษา

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากประชาชนจะได้มีทางเลือกท่ีมากขึ้นกว่าเดิม (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, 2562) ควรเน้นสวัสดิการด้าน

การศึกษาให้มาก เพ่ือท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกําลังจะเติบโตได้มีความรู้ไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง (พนักงานเทศบาล, 2562) 
 

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 จากการสัมภาษณ์สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลพบว่า หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขโดย

การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพ่ือให้มีความรู้ด้านสุขภาพ 
อนามัย การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ การใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการตรวจสุขภาพเพ่ือสามารถให้

คําแนะนํา ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรและพนักงาน

ทุกคน สวัสดิการการรักษาพยาบาล มีด้วยกัน 5 กลุ่มใหญ่  สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการท่ีมีให้เฉพาะบุคคลท่ีรับ

ข้าราชการแล้วเท่านั้น ส่วนพนักงานและลูกจ้างท่ัวไปจะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลในด้านอ่ืน ท่ีไม่เหมือนกับข้าราชการ 
(นายกเทศมนตรีตําบลหนองรี, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองรี กล่าวว่า การเป็นข้าราชการจะมี

สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ท่ีดีกว่าการเป็นพนักงานของเอกชน แต่ประชาชนท่ัวไปก็จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลใน

รูปแบบของสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค สิทธิประกันสังคม เป็นต้น (รองนายกเทศมนตรีตําบล

หนองรี, 2562) ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี กล่าวว่า สวัสดิการการรักษาพยาบาลในด้านนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีมี

รายได้ทางครอบครัวน้อย จะช่วยในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีคนในครอบครัวไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
บัตรนี้ก็สามารถช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้ (ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี, 2562) ก่อนท่ีจะมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการและหลักประกันสุขภาพท่ีภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (โครงการบัตรสุขภาพ) โครงการสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับสวัสดิการทางด้านนี้ ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ (หัวหน้า

สํานักปลัดเทศบาล, 2562 ) จากโครงการท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้พบกับปัญหามากมาย 
ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิตั้งกล่าว เนื่องจากการตกสํารวจของการปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย 
ท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ (นักวิชาการศึกษา, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ กล่าวว่า เม่ือรัฐบาลเจอปัญหาเหล่านี้ 
ในปีพุทธศักราช 2544 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกใช้แนวทางการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เพ่ือให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ครอบคลุมประชากรท้ังหมดของประเทศ (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, 2562) 
2545โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ

รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้อํานวยการกองช่าง, 2562) ด้านการรักษาสุขภาพ ถือว่าเป็น

หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องดูแลประชาชน ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตาม 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 (นักพัฒนาชุมชน, 2562) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 กําหนดไว้ว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการรับ

บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการทางการแพทย์ (นักทรัพยากรบุคคล, 
2562) เร่ืองของประกันสุขภาพก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 และฉบับท่ี 8 เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ในประชากรแต่ละกลุ่ม (เจ้าพนักงาน

ธุรการ, 2562) ทางหน่วยงานก็ได้มีการส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถ่ิน มีการรณรงค์ การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการ
แพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินเตรียมรับมือกับโรคต่าง ๆ (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล, 2562) ควรเน้น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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การครอบคลุมการกระจายของเช้ือโรค เพ่ือให้ประชาชนได้รับมือทันกับโรค (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, 2562) รัฐบาล

และหน่วยงานควรเน้นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลพอ ๆ กับสวัสดิการด้านการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีมีรายได้

น้อย และเน้นการทํางานเชิงรุก โดยร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือให้คําแนะนําแก่ประชาชน เกี่ยวกับการดูแลรักษา

สุขภาพเบื้องต้น รวมท้ังการรู้จักเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ มากกว่าเน้นการให้การรักษาพยาบาล (พนักงานเทศบาล, 2562) 
 

สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย 
 จากการสัมภาษณ์สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยพบว่า สวัสดิการทางด้านท่ีพักอาศัยนั้น ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

หน่วยงาน มีประชากรท่ีมีท่ีพักอาศัย และที่ทํากินเกือบจะทุกหลังคาเรือน แต่ก็มีประชากรบางคนที่ต้องอาศัยเช่าพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 
เพ่ือต้ังเป็นท่ีพัก และทํามาหากิน (นายกเทศมนตรีตําบลหนองรี, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับปลัดเทศบาลตําบลหนองรี กล่าวว่า 
ในเรื่องท่ีพักอาศัยของประชาชนในท้องถิ่น ท่ีไม่มีท่ีพักอาศัยทางหน่วยงานรัฐก็ได้เข้ามาช่วยเหลือ คือได้มีการจัดทําท่ีพักอาศัย

ในพ้ืนท่ีของหลวง เพ่ือให้เป็นท่ีพักชั่วคราวแก่ประชาชนท่ีไม่มีพ้ืนท่ีเป็นของตัวเองได้พักอาศัย (ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี, 
2562) สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยเป็นสวัสดิการทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิต ช่วยให้ประชาชนในท้องถ่ินมีท่ีพัก

อาศัยสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและถูกต้อง (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, 2562) การช่วยเหลือจากรัฐบาลทําให้ประชาชนมี

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านใดก็ตาม สวัสดิการเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้กับประชาชนท่ีมีรายได้น้อย ไม่
พอใช้จ่ายในครอบครัว (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, 2562) นักวิชาการศึกษากล่าวว่า ถ้าประชาชนทุกคนมีท่ีพักอาศัยเป็นหลัก

แหล่ง ก็จะทําให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยู่ต่อได้ โดยไม่ต้องคิดมาก และไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอีกด้วย 
(นักวิชาการศึกษา, 2562) รัฐบาลปัจจุบันซ่ึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ํา และสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและท่ีอยู่อาศัย ได้กําหนดการพัฒนา ท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้

น้อยให้มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัยเป็นนโยบายเร่งด่วน และสั่งการให้แก้ไขปัญหา ท่ีอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้

น้อย (นักพัฒนาชุมชน, 2562) นักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า โครงการด้านท่ีอยู่อาศัยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่

อาศัย 10 ปี วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยให้แก่กลุ่มผู้มี

รายได้น้อย โดยการ จัดเตรียมท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (นักทรัพยากรบุคคล, 2562) 
โครงการต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลจัดข้ึนและมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลในบางส่วนนั้น เป็นการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท่ัวถึงประชาชนทุกคนในท้องถ่ินนั้น (เจ้าพนักงานธุรการ, 2562) โครงการสวัสดิการ
ด้านท่ีพักอาศัยควรเน้นกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยจริง ๆ ไม่ใช่ช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง หรือมีรายได้มากอยู่แล้ว 
(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล, 2562) เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานควรลงพ้ืนท่ีสํารวจด้วยตนเอง แทนการบอกต่อจากประชาชนใน

ท้องถ่ินท่ีได้รับความเดือนร้อนจริง (พนักงานเทศบาล, 2562) 
 

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 
 จากการสัมภาษณ์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินพบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในด้านของ

คุณภาพชีวิตการทํางาน เจ้าหน้าท่ี พนักงาน และประชาชนในท้องถ่ิน มีการทํางานท่ีทําให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่า หรือมีงาน

ทําจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น (นายกเทศมนตรีตําบลหนองรี, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับรองนายกรัฐมนตรีตําบลหนองรี 
กล่าวว่า การที่จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ต้องมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีคือ ความพอใจในหน้าท่ีการงานของตัวเองท่ีได้ปฏิบัติเป็น

ประจําท่ีเกี่ยวกับการทํางาน พอมีงานทําท่ีดี มันก็จะมีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน (รองนายกรัฐมนตรีตําบล

หนองรี, 2562) คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้มีเพียงคุณภาพชีวิตการทํางาน ยังรวมไปถึงพฤติกรรมการทํางานของตัว

บุคลากรในแต่ละคนด้วย พฤติกรรมการทํางานเป็นสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ี พนักงานแต่ละบุคคลแสดงออก เพ่ือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ (ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี, 2562) ประชาชนในท้องถ่ิน

บางส่วนยังไม่ได้รับรัฐสวัสดิการในหลาย ๆด้าน เนื่องมาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลกลางจัดสรรมาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ของประชาชนในท้องถ่ิน (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, 2562) ประชาชนในท้องถ่ินส่วนใหญ่มีงานทํา มีท่ีพักอาศัยเป็น

กรรมสิทธ์ิเป็นของตัวเอง ประชาชนเหล่านี้จึงไม่ใช่ปัญหาท่ีหน่วยงานต้องเขาช่วยเหลือ แต่ส่วนท่ีมีปัญหาประชาชนท่ีมีรายได้

น้อย ไม่มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง ประชาชนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทางหน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือใน

บางส่วนท่ีทางหน่วยงานสามารถช่วยเหลือได้ และท่ีไม่ทําให้หน่วยงานเดือดร้อน (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, 2562) ประชาชน

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างท่ัวไป เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัววันต่อวัน และก็ได้สวัสดิการของรัฐในหลาย ๆ 
ด้าน เข้ามาช่วยเหลือท้ังด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านท่ีพักอาศัย และสวัสดิการทางด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
(นักวิชาการศึกษา, 2562) ประชาชนในท้องถ่ินมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐและหน่วยงาน ในด้านการ

การศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านท่ีพักอาศัย และสวัสดิการทางด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน (นักทรัพยากรบุคคล, 2562) หน่วยงานต้องส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสท่ีประสบปัญหาทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

สามารถพ่ึงตนเองได้ (ผู้อํานวยการกองช่าง, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับนักพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงาน

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความ

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป (นักพัฒนาชุมชน, 2562) การท่ีหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เป็นการ

ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน และประสบปัญหาต่าง ๆ จะทําให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้สึกดีท่ีมีหน่วยงานรัฐท่ีพ่ึงพา

อาศัยในยามเดือดร้อน (เจ้าพนักงานธุรการ, 2562) คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ขึ้นอยู่กับ

การบริหารจัดการ การทํางานของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน มีหน่วยงานดีประชาชนก็มีความสุข (พนักงานเทศบาล, 2562)  
จากการจัดสนทนากลุ่มกับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี จํานวน 20 คน พบว่า เทศบาลได้มีการ

บริหารจัดการรัฐสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเน้นกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย กลุ่มคนด้อยโอกาสในการพัฒนาท้องถ่ินก่อน 
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการตามรัฐธรรมนูญ 2550 เน้นการกระจายอํานาจหน้าท่ีให้กับพนักงานในท้องถิ่นได้มี

ความสามารถในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง ได้แก่ สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ หรือการเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถ่ิน รวมท้ังการดูแลในด้านการรักษาพยาบาล

ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล เช่น อนามัย การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพ รวมท้ังการ

ให้ข้อมูลข่าวสารในการเสียภาษีท้องถ่ิน เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี ค่าธรรมเนียม ให้กับเทศบาล

ตําบลหนองรี เพ่ือนําเงินภาษีมาบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจาก
ภาษีท้องถ่ินมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการสวัสดิการในด้านต่าง ๆ  

ในด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคมซ่ึงสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ข้อท่ี  2  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคมนั้น พบว่า ในด้านด้านของการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลางมีผลต่อ

การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคม (นายกเทศมนตรี, 2562) เนื่องจากเทศบาลมีรายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดเก็บเอง ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี อากรการฆ่าสัตว์ ซ่ึงยังไม่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการสวัสดิการทาง

สังคมให้กับประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับ ผู้อํานวยการกองคลัง กล่าวว่า รายได้ท่ีทางเทศบาลได้มีการบริหารจัดเก็บเองนั้น ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี อากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต และรายได้จาก
ทรัพย์สิน ดังนั้นทางเทศบาลจึงมีความจําเป็นต้องรอการจัดสรรงบประมาณมาจากรัฐบาลส่วนกลาง ได้แก่ รายได้จากการท่ีรัฐ

จัดเก็บและแบ่งให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีรถยนต์ เพ่ือนํามาบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถ่ิน  
ซ่ึงสอดคล้องกับ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและพัฒนารายได้ กล่าวว่า นอกจากการบริหารจัดเก็บภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเองแล้ว ยังมีเงิน
อุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาบริหารจัดการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น นํางบประมาณมาพัฒนาศูนย์การศึกษา

ให้กับเด็กในชุมชน รวมท้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลหนองรี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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นอกจากนั้น ยังมีโครงการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้เด็กมีความรู้ 

ความสามารถเพิ่มเติม (เจ้าหน้าท่ีกองคลัง, 2562) โดยทางเทศบาลให้ความสําคัญกับการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของชาติในปัจจุบัน และสอดคล้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนท่ี 12 ในด้านการส่งเสริมการ

พัฒนาทุนมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
  

เทศบาลตําบลหนองรีให้ความสําคัญกับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) สวัสดิการด้านการศึกษา 2) สวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาล 3) สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย 4) ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน โดยผู้บริหารของ

เทศบาลตําบลหนองรี ให้ความสําคัญกับการให้โอกาสในทางการศึกษาแก่ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน

การศึกษาให้กับเยาวชนเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนในด้านของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลน้ัน โดยเน้น
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้ เช่น โครงการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน สถานีอนามัยชุมชน 
การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับชุมชน และยังมีการฝึกอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของสวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยนั้นเทศบาลตําบลหนองรีให้การดูแลผู้ท่ีมีรายได้

น้อย และผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถ่ินนั้นมีการส่งเสริมการให้ความรู้กับประชาชนในการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึนและสามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
7. อภิปรายผลในการวิจัย 
 

 สวัสดิการด้านการศึกษา 
 สวัสดิการด้านการศึกษา จากการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลหนองรีให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนท่ีมีรายได้

น้อยโดยการมอบทุนการศึกษา และยังมีโครงการเรียนฟรี และยังมีโครงการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษามาช่วยแบ่งเบา
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ค่าใช้จ่ายของครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการทํากิจการด้านอ่ืน ๆ ทางเทศบาลตําบลหนองรีให้

ความสําคัญกับการพัฒนาในด้านการศึกษา โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงให้การสนับสนุน

หน่วยงาน  สถานศึกษาในการพัฒนาสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์การศึกษาการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ

ส่งเสริมโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาสนับสนุน

โครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคนได้รับการบริการอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิณี สุริยันรัตกร (2554: 5) ในด้านการให้ความสําคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเด็ก และเยาวชน
ทุกคนต้องได้รับ โดยการจัดสรรสวัสดิการขององค์การ เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยให้มีความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันในสิทธิการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างท่ัวถึง ทุกภาคส่วน 
 

 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล จากการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลหนองรีมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกัน แต่บุคคลท่ีเป็นข้าราชการจะได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

มากกว่าประชาชนท่ัวไป ในส่วนของข้าราชการน้ันสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาให้กับพ่อแม่และลูกได้ในสวัสดิการของข้าราชการ

และประกันสังคม ทางเทศบาลตําบลหนองรี มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเพ่ือให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันการระบาดของ

โรคติดต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการตรวจสุขภาพเพื่อสามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลทางรัฐบาลก็ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดโครงการหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิณี สุริยันรัตกร (2554: 11) ในด้าน

สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลของประกันสังคม ด้านสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย จิตสุชน และคณะ (2554: 16-17) 
ในด้านการให้ความสําคัญกับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเท่าเทียมกันระหว่าง 30 บาทรักษาทุกโรค กับการใช้สิทธิ

ประกันสังคมและข้าราชการคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน จัดหาแพทย์เพ่ิมเติมใน

โรงพยาบาลจังหวัดและท้องถ่ินเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชน และยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลระดับตําบล

และอําเภอ พัฒนาแพทย์แผนไทย สนับสนุนบทบาทหมอชาวบ้านและจัดอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน    
(อสม.) สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

 สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย 
 สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย จากการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลหนองรี มีการส่งเสริมสวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยเป็น

สวัสดิการทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิต ช่วยให้ประชาชนในท้องถ่ินมีท่ีพักอาศัยสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและ

ถูกต้อง การช่วยเหลือจากรัฐบาลทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น รัฐบาลยังมีโครงการท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไข

ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นธรรมในสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและท่ีอยู่

อาศัย ได้กําหนดการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัยเป็นนโยบายเร่งด่วน และสั่งการให้
แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย โครงการด้านท่ีอยู่อาศัยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่

อาศัย 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยให้แก่กลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย โดยการจัดเตรียมท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน ในชุมชนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับประชาชน 
 ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน จาการศึกษาพบว่า ประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาลตําบลหนองรี มีความ
พึงพอใจต่อการได้รับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ โดยการบริหารรัฐสวัสดิการของหน่วยงานท่ีเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี

เขตรับผิดชอบ ถึงแม้งบประมาณจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีก็ตาม หน่วยงานก็สามารถหาโครงการ
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สวัสดิการด้านอ่ืน ๆเข้าชดเชยแทน สวัสดิการท่ีไม่ได้รับ เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความน้อยใจและไม่พอใจในการบริการของ

หน่วยงาน ก่อนท่ีบุคลากรจะมาให้บริการทางด้านต่าง ๆ บุคลากรในหน่วยงานจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ เพ่ือ

นํากลับมาพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับสวัสดิการทางด้านต่าง ๆ 
เหมือนกับท้องถ่ินอ่ืน ๆ ด้วย หน่วยงานมีการส่งเสริมด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยการจัดกิจกรรม

นันทนาการ การฝึกอบรมทางวิชาชีพให้กับคนว่างงาน เพ่ือสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ถ้า
ประชาชนในท้องถ่ินมีการทํางานท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีครอบครัวท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี สิ่งเหล่านี้

สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือแม้กระท้ังตัวบุคลากรในหน่วยงานดีขึ้น  
 นอกจากนั้นยังพบว่าการบริหารจัดการในด้านสวัสดิการให้กับประชาชนนั้น สอดคล้องกับ Mochida (2008) ศึกษา

เรื่อง Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan โดยผลการศึกษาพบว่า บทบาทควบคุมการกระจาย

รายได้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ระหว่างคนรวยและคนจนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ในบริบทของการกระจายอํานาจจาก

รัฐบาล และมอบหมายให้คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ิน ท่ีทําหน้าท่ีจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค จึงทํา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างแรงจูงใจสําหรับการบริหารการคลังท้องถ่ินของ

ผู้บริหารและประชาชนในการบริหารงานร่วมกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ  

 

1) รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการโครงการท่ีเป็นประโยชน์

สําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
3) รัฐบาลควรมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือทําให้ประชาชนมีรายได้ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

 

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2550). การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธีวิจัย. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ขนิษฐา ทองเย็น. (2558). การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะลด
รายจ่ายวันละ 1 บาท เพ่ือทําสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

งามพิศ สัตย์สงวน. (2558). การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา. (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2551). การคลังท้องถ่ินรวมบทความวิจัยเพ่ือเพ่ิมพลังให้ท้องถ่ิน. (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์ บริษัท พี.เอ. ลีฟว่ิง จํากัด. 
บุญส่ง ชเลธร. (2553). รัฐสวัสดิการสวีเดน. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พงษ์เทพ สันติกุล. (2556). สวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล. (2560). การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ. Journal of Management 

Science Nakhon Pathom Rajabhat University, Vol.4 No.1 January-June 2017, 110-122. 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1262 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1290 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

รพีพรรณ คําหอม. (2557). สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งท่ี 4 แก้ไขเพ่ิมเติม). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สมชาย จิตสุชน. (2554). รายงานการศึกษาเรื่องโครงการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
และสังคมไทย ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่หลังวิกฤต
เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สาวิณี สุริยันรัตกร. (2554). รายงานทีดีอาร์ไอ: ทางเลือกสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาแห่งประเทศไทย. ฉบับท่ี 87 เดือนตุลาคม 2553 
สุรพล ปธานวนิช. (2547). นโยบาย: เส้นทางสู่รัฐสวัสดิการ. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
Nobuki Mochida. (2008). Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan. Routledge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1263



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1291 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร  
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และประการที่สาม เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จํานวน 52 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จงัหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 67 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001  
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

The study Factors affecting the performance of hospital staff Baen Baen district. Samutsakorn 
There are 3  main objectives include the one. To study the level of satisfaction in the performance of 
Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province. Secondly, to study the level of efficiency of the operation of 
Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province.  Thirdly To study the factors that affect the efficiency of 
the operation of Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province. The questionnaire was used to collect 
data from a population of 52 people. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
average, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The configuration is statistically 
significant at the level of 0.0001. 

The results showed that the levels of satisfaction in the performance of Krathum Baen Hospital, 
Samut Sakhon Province in overall level and the level of efficiency of the operation of Krathum Baen Hospital, 
overall level. in hypothesis testing. The performance affect the efficiency of the operation of Krathum Baen 
Hospital, Samut Sakhon Province 67 percent significance level of 0.0001. 
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1. บทนํา 
 

เนื่องจากปัจจุบันความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสําเร็จของงาน และองค์กร
นั้นเป็นอย่างมาก องค์กรใดก็ตามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผลงาน 
และการปฏิบัติงานตกตํ่าคุณภาพงานลดลงมีปัญหาทางด้านวินัย แต่ในทางตรงข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานสูงจะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ัน องค์กรจึงควรท่ีจะต้องพิจารณาว่า ปัจจัยอะไรบ้าง ท่ีมีส่วนสําคัญใน

การสร้างความรู้สึก ปัจจัยส่วนบุคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กรอย่างเต็มท่ี  
ความพึงพอใจเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจ  ซ่ึงจะมีผลทําให้

องค์กรบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมี 
ประกอบด้วย ด้านความฉับไว ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ ด้านประสบการณ์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ ก็จะส่งผล
ให้องค์กรมีคุณภาพ พัฒนาไปข้างหน้าได้รวดเร็ว เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยสามารถวัดผลได้จาก
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน โดยองค์กรต้องรองรับ และสนับสนุนแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือให้

ส่งผลต่อความสําเร็จของงานและองค์กร เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ จึงส่งผลท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน              
และคุณภาพของผลงาน ดังนั้น หากผู้บริหารขององค์กรให้ความสําคัญกับการสร้างความสุข และความพึงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญ

มากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงถ้าองค์กรมีความพึงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีสูงเสมอบุคลากรก็

จะมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มีความอดทน และมีปัญหาในการปฏิบัติงานน้อยมาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
ความพึงใจในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งท่ีองค์กรควรทําให้เกิดข้ึน เพ่ือทําให้บุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ทําให้ผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น ได้บุคลากรทุกคนมีส่วนสําคัญเป็นอย่าง

ย่ิงในการช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน ให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงความร่วมมือร่วมกันนั้นเองจะนําพาองค์กรไปสู่ผลสําเร็จ

(ปัญญาพร ฐิติพงศ์, 2558) 
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์กับองค์กร 
โดยนําข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําให้มีผลต่อความสําเร็จ

ของงาน รวมท้ังความสุขของบุคลากรด้วยอีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร  
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวดัสมุทรสาคร 
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3. สมมติฐานในการศึกษา  
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงต้ังสมมติฐานการวิจัยของงานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครไว้ ดังน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของสุภานี สฤษฎ์วานิช (2549) และแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมพิศ สุขแสน (2556) มาใช้ในการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ดังน้ี 
        
           ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ฉัตรชฎา จับปรั่ง (2548) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดี

ของบุคคลท่ีมีต่องาน มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลกัษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทน 
เป็นต้น บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงานท่ีปฏิบัติ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ถ้างานนั้นทําให้บุคคลได้รับผลตอบแทนตาม

ต้องการท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ หากคนในหน่วยงานใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะพยายามท่ีจะสละเวลา  หรือ

พยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาให้แก่การปฏิบัติงานนั้นมาก  
สุภาณี จินดาหลวง (2550) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติท่ี

ผู้ปฏิบัติงานมีต่องานเป็นไปในทางบวก หรือความสุขของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการได้รับการตอบสนอง

ความต้องการในด้านต่าง ๆ จากนโยบายของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการมีความสะดวกสบาย และบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งม่ัน เกิดความกระตือรือร้น มีขวัญและกําลังใจดี ทุ่มเท เสียสละท้ังแรงกาย 
แรงใจและสติปัญญาให้กับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานขององค์การประสบผลสําเร็จ  

สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม 
ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีเป็นสุข เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล                         
2. ปัจจัยด้านงาน  
3. ปัจจัยด้านกลุม่และองค์การ 
4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
1. ด้านความฉับไว 
2. ด้านความถูกต้องแม่นยํา 
3. ด้านความรู้ 
4. ด้านประสบการณ์ 
5. ด้านความคิดสร้างสรรค ์
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และเป็นสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทํา

ให้บุคคลเกิดความสบายใจ หรือสนองความต้องการทําให้เกิดความสุข รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทํา

ให้เกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
สุภานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น มีหลายปัจจัยซ่ึงอาจพิจารณาได้

เป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

1.1) ความสามารถ ถ้าพนักงานมีความรู้ ความสามารถสูง และความสามารถน้ันสอดคล้อง     กับงาน 
ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความพอใจในการปฏิบัติงานสูง  

1.2) ความต้องการ ถ้ามีความต้องการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและมีความต้องการท่ีจะได้รับ

การยกย่องชมเชยก็จะมีความพอใจในงานสูง ถ้างานนั้น ๆ มีลักษณะดังกล่าว  
1.3) อายุงานและอายุตัว ถ้าพนักงานมีอายุงานและอายุตัวสูง มักจะมีความรู้และประสบการณ์ตลอดจน 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง จึงทําให้มีความพอใจในงานสูง  
1.4) บุคลิกภาพ โดยท่ัวไปพบว่าบุคลิกภาพท่ีสอดคล้องกับงาน และบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น แบบมุ่งม่ัน 

แบบ Internal Locus of Control จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจ    ในงานสูง  
2) ปัจจัยด้านงาน เป็นลักษณะท่ัวไปของงาน เช่น ขอบเขตงานท่ีชัดเจน  มีความท้าทาย ความหลากหลากหลาย

และความเป็นอิสระ เป็นต้น จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงานสูง  
3) ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ประกอบด้วย  

3.1) เพ่ือนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีความร่วมมือท่ีดีจะทําให้มีความพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
3.2) ผู้บังคับบัญชา ท่ีมีสไตล์การบังคับบัญชาที่ดี เป็นแบบอย่างท่ีดี มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ก็จะ

ทําให้ผู้ตามมีความพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้บังคับบัญชาผู้นั้น  
3.3) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม และผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมจะทําให้เกิด

ความรู้สึกพอใจในงาน  
3.4) โอกาสในการก้าวหน้า ในองค์การนั้น ๆ ถ้าบุคลากรตระหนักในโอกาสท่ีจะก้าวหน้า เติบโตในสายงาน 

และในองค์การนั้น ๆ ได้ เขาก็จะรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.5) โครงสร้างขององค์กร การมีโครงสร้างท่ีชัดเจนเหมาะสมจะให้ทราบขอบเขตงานหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและอื่น ๆ จึงทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.6) นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมจะทําให้บุคลากรมีกรอบและ

แนวทางปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม จะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้  
4.) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง เสียง จะช่วยสร้าง

บรรยากาศในการปฏิบัติงานช่วยส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรจึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานด้วย 
ไซมอน (Simon 1960) อ้างถึงใน กันตยา เพ่ิมผล (2551) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเครื่องจักร โดยพิจารณาว่างานใดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

นําเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้า แต่หากเป็นระบบ

การปฏิบัติงานของภาครัฐ ต้องนําความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยู่ด้วย ซ่ึงอาจเขยีนเป็นสมการได้ดังน้ี 
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E = (I – O) + S  
E  คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
O  คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีได้รับ (Output) 
I  คือ ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช้ไป (Input) 
S  คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

สมพิศ สุขแสน (2556) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในเร่ืองของคนปฏิบัติงาน

จะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอซ่ึงคนปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ

ดังน้ี 
1) ด้านความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ปฏิบัติงานล่าช้า แบบช้าชามเย็นชาม นั่นคือ

คนท่ีมีประสิทธิภาพถ้านายมอบหมายงานให้ทําภายในเวลา 10 นาที ก็ควรทําให้เสร็จตามกําหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง 
หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุด

เดียว (One Stop Service ) 
2) ด้านความถูกต้องแม่นยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นยําในกฎระเบียบข้อมูล 

ตัวเลขหรือสถิติต่าง ๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรต้องตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ 
3) ด้านความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานท่ีกําลังทําอยู่ตลอดเวลา มิใช่

การมีวุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาดังคํากล่าวท่ีว่า “No one is too 
old to learn” หรือท่ีเรียกว่า “พวกน้ําไม่เต็มแก้ว” ท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์กร เรียนรู้จากผู้อ่ืน เรียนรู้จาก

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเรียนให้ “รู้จริงและรู้แจ้ง”และนําความรู้นั้นมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
4) ด้านประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มี

ความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอท่ีรักษาคนไข้มานาน เป็นอาจารย์ท่ีสอนนักศึกษามานาน หรือเป็น

เจ้าหน้าท่ีธุรการมานาน บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า “ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการปฏิบัติงาน” คนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์

สูง จะปฏิบัติงานผิดพลาดน้อยสมควรที่องค์กรจะต้องธํารงรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรนานท่ีสุด เพราะ คนเหล่านี้จะทํา

ให้องค์การพัฒนาได้รวดเร็ว 
5) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง การคิดริเร่ิม สิ่งใหม่ ๆ มุมมองแปลกใหม่ท่ีเรียกว่า “นวัตกรรม” 

(Innovation) มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ ๆ ท่ีลดขั้นตอนคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ 
คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุงอาคารสถานท่ีแบบเอนกประสงค์ เป็นต้น คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด 
หรือเก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาท่ีเราเรียกว่ามี “วิสัยทัศน์” (Vision) 

Millet (1994) อ้างถึงใน ณิชชา วิริกุลเจริญ (2555) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์และได้ผลกําไร จากการปฏิบัติงานนั้นด้วยและความพึงพอใจน้ัน หมายถึง ความพึง

พอใจในการบริการ Satisfactory Service) ซ่ึงพิจารณาจาก 
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) 
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) 

เวบเบอร์ (Weber) อ้างถึงใน กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ให้ความหมายในแนวความคิด Ideal Type 
Bureaucracy กล่าวถึง การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ (Skill) ดังนั้นการท่ีจะเน้นส่งเสริมพัฒนา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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การแบ่งงาน และการฝึกงานเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดท้ังทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงานและข้ันตอนการ

บังคับบัญชา รวมท้ังระเบียบวินัยข้อบังคับของงานท่ีเห็นได้ชัด  
บุญทัน ดอกไธสงและเล็ก สาระภูมิ (2545) อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต (2556) ได้ให้ความหมายของการจะทําให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพได้นั้น บุคลากรจะต้องมีจิตอุทิศเพ่ืองาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี (ฉันทะ) มีความขยัน หม่ันเพียรอย่างเต็มท่ี 
(วิริยะ) มีความมุ่งม่ันในงาน ปฏิบัติงานอะไรก็ทําให้สําเร็จ ไม่หยิบโหย่งปฏิบัติงานประณีต นั่นคือ ปฏิบัติงานโดยไม่ผิด ซ่ึงมีสติ
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา (จิตตะ) และมีการไตร่ตรองงานนั้น ๆ ว่าดี หรือเลวอย่างไร (วิมังสา) 

ธงชัย สันติวงษ์ (2547) อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายของในการบริหารทีมงานให้มี

ประสิทธิภาพนั้นทําได้เพียงใดจะอยู่ท่ีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ท่ีผสมผสานอยู่ด้วยกัน คือ  
1) ความพยายาม คือ ขนาดของกําลังความพยายามของผู้ปฏิบัติงานท่ีทุ่มเท ให้กับงานของกลุ่ม จะมีมากน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานท่ีออกแบบว่าเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ หรือไม่ให้อิสระ          ในการตัดสินใจหรือไม่ เป็น

ต้น  
2) ทักษะความรู้ หมายถึง ท้ังทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ท่ีจะเอาไว้พิชิตงาน และรวมไปถึง

การมีทักษะ และความรู้ท่ีเก่ียวกับการเข้ากับคนเพ่ือการปฏิบัติงานด้วยทักษะ และความรู้นี้เอง      ท่ีจะทําให้กลุ่มมี

ประสิทธิภาพเข้ากันได้ และรวมพลังกันเพ่ือการปฏิบัติงานได้  
3) กลยุทธ์ท่ีใช้แก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ถ้ากลุ่มมีกลไกในการร่วมกันและช่วยกันคิดค้นหากลยุทธ์ท่ี

จะใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลาแล้วประสิทธิภาพ ของกลุ่มจะเกิดข้ึนได้เสมอ 
 
6. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

6.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 40 ตัวอย่าง 
 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจากการศึกษา

สาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร มี 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การหาความเชื่อม่ัน โดยผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามไปใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จํานวน 40 ตัวอย่าง หลังจากน้ันนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันเป็นรายข้อ และใช้วิธีการหาความสอดคล้องภายใน(Internal Consistency 
Method) ใช้สูตร(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และหาค่าความเชื่อม่ันรวมโดยใช้วิธีการของ 
Cronbach โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถามสําหรับคําถามข้อท่ีมีค่า (Item Total Correlation) ต่ําเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ทําให้ได้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ดังน้ี แบบสอบถามรวมสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า = .961 
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทําดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมา

ท้ังหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเพ่ือหาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏผลสรุปการศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอยู่ในตําแหน่งงานพนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยปัจจัยด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยด้านงาน รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกลุ่ม และองค์การ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความฉับไว รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ ด้านประสบการณ์และด้านความคิด

สร้างสรรค์ ตามลําดับ 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความรู้ 
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ

คิดเห็นปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า   
บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมท้ัง อายุงาน ประสบการณ์ ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มี

ความสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีความต้องการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ และการปฏิบัติงานให้ได้รับการยก

ย่องชมเชยท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของพวงเพชร วงศ์ย้ิมย่อง (2543) ท่ีได้

ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พนักงานท่ีมีอายุงานเฉลี่ย 11-20 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุด กลุ่มพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ปริญญาตรีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในด้านเงินเดือนและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างจากกลุ่มท่ีจบตํ่ากว่า

ปริญญาตรี พนักงานท่ีมีระดับชั้นงานท่ีสูงกว่ามีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานแตกต่างจากระดับชั้นงานท่ีต่ํากว่า ในด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรายได้และสวัสดิการ 
ปัจจัยด้านงาน พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น

ปัจจัยด้านงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจท้าทายกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนท้ังยังให้ความอิสระในการกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ทํา

ให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน บุคลากรมีความเอาใจใส่ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
ทําให้ได้ปริมาณงานตามมาตรฐานท่ีองค์กรกําหนดไว้ และบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจํากัดด้าน

จํานวนบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจต่อปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถใช้ความคิดเป็นของตนเองในการ

ปฏิบัติงานได้งานท่ีปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ มีความสุขในงานท่ีได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกายและจิตใจ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นั้นเป็นงาน

ด้านการให้บริการรับ-ฝากเงิน และดําเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินในทุกประเภท พนักงานของธนาคารจะได้รับการฝึกฝน

ก่อนท่ีจะปฏิบัติงานจริง อีกท้ังลักษณะของงานท่ีปฏิบัติจะเป็นงานท่ีกระทําซํ้า ๆ จนเกิดความชํานาญจึงส่งผลให้ด้านลักษณะ

งานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ

เอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถให้คําปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนได้ และ
องค์กรยังได้รับความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆจากบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และให้ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ท่ียุติธรรมเหมาะสมกับบุคลกรท่ีปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน และองค์กรยังตระหนักถึง

โอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรเติบโตในสายงาน เช่น การอบรมพัฒนาความรู้ต่าง การส่งเสริมให้ทุนการศึกษาและ

โครงสร้างขององค์กรท่ีชัดเจน ทําให้บุคลากรรู้ขอบเขตของงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสองคล้องกับการศึกษา

ของจิดาภา พิทักษ์กรสกุล (2557) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและผู้บังคับบัญชายินดีให้ความช่วยเหลือ เม่ือมีปัญหาท้ังในเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเห็นว่า โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และมีการความสะอาดให้ปราศจากเชื้อ

โรคอยู่เสมอ สถานท่ีปฏิบัติงานมีการจัดสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน ไม่มีเสียงรบกวนท่ีก่อให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงานสะดวกต่อ

การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล และวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวกมีเพียงพอต่อ         
การปฏิบัติงานทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานบุคลากรส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักการคลังและสินทรัพย์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความ

พึงพอใจในสถานท่ีตั้งของสํานักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมภายในห้องปฏิบัติงานมีการจัดแสงสว่างให้เพียงพอ มีการปรับ
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อุณหภูมิของห้องปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพ

ภายในห้องปฏิบัติงานมีความกว้างขวางเหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานพอเพียง และเหมาะสม รวมท้ังสภาพของวัสดุ

อุปกรณ์มีความพร้อมสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความฉับไวค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ 
ด้านประสบการณ์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

ด้านความฉับไว พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น

ด้านความฉับไว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย รู้จักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทําให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพ และบุคลากรมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กําหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐานขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างเร่งด่วนได้ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเสกสรร อรกุล (2557) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ภาพร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยแรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านความ

ฉับไวในการปฏิบัติงาน ด้านผลสําเร็จในการปฏิบัติงานการยกย่องยอมรับนับถือ การมีอํานาจในหน้าท่ีและโอกาสก้าวหน้า 
ส่วนปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านการเลื่อนตําแหน่งงาน เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และด้านความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เป็นด้านท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญ 
ด้านความถูกต้องแม่นยํา พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นด้านความถูกต้องแม่นยํา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง แม่นยําตาม

กฎระเบียบขององค์กร ทําให้มีความผิดพลาดในงานน้อย และการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อในงาน 
ตรวจทานงานให้มีความถูกต้องในงานทุกคร้ังก่อนเสนอหัวหน้างาน จะทําให้องค์กรเกิดความเสียหายน้อยลงได้ และงานยังเป็น

ท่ียอมรับต่อหน่วยงานภายในและภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซันนไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร                    
ในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยํา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานในส่วนของแผนก

วางแผนผลิตจําเป็นต้องมีข้อมูลท่ีถูกต้อง สามารถสืบย้อนกลับได้ เม่ือนําไปปฏิบัติงานข้อมูลต้องชัดเจน ส่วนการปฏิบัติงาน

ถูกต้องโดยวัดความสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
และสามารถทําให้เสร็จตาม ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้โดยคํานึงถึงคุณภาพงาน ความถูกต้องแม่นยํา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ               
ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นผลให้งานท่ีปฏิบัติบรรลุ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์นั้น 

ด้านความรู้ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นด้าน

ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากร มีองค์ความรู้ในงานท่ีดีตรงกับลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถท่ี
ปฏิบัติอยู่ เช่น ความเข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ เป็นต้น แล้วบุคลากรยังศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมในเร่ืองงานท่ีปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและนําความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และองค์กรยังมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮาเซ็ง มะเซ็ง (2557)  ท่ีได้

ทําการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัด

ปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
ในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก ความรู้ความสามารถทางการบริหารเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการ ผู้บริหารจะต้องมี

ความรู้ทางการบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทในตําแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่เร่ิมแรกในการที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จะต้องมีการพัฒนาหรือศึกษาในด้านการบริหารโดยตรง เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็มี

นโยบายให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยวิธีการศึกษา หรือพัฒนา             
ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ได้พัฒนาในหน้าท่ีการงานให้มีประสิทธิภาพ  

ด้านประสบการณ์ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
คิดเห็นด้านประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีความรอบรู้ รู้รอบ
ด้านในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย การได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติงานบ่อย ๆ ในการ

ปฏิบัติงานระยะยาว ทําให้มีความชํานาญในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของน้ําทิพย์ ตระกูลมายคี (2559) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านสารสนเทศอาหารไทย เพ่ือการท่องเท่ียวบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์

ด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความต้องการสารสนเทศ อาหารไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยู่ในระดับ

มาก โดยนักท่องเที่ยวท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการท่องเที่ยวจะมีความต้องการ

สารสนเทศอาหารไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีมากกว่านักท่องเท่ียว ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ เคลื่อนท่ีเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ

คิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ควรมีความคิด
รเิร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางใหม่ ๆ มุมมองท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนําความคิดท่ีจะปรับปรุง พัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และบุคลากรยังมี

วิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้าตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซ่ึงสองคล้องกับการศึกษาของภูวนาถ วิสุทธากร (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การให้ความสําคัญกับการคิดหาคําตอบท่ีเด่นชัดและตรงประเด็น การ
ให้ความสําคัญกับการทดลอง นําวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่   มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น การให้ความสําคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือนํามาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่
ในเกณฑ์สูง 
 
 ผลทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านงาน  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001 
โดยเห็นว่าปัจจัยด้านงานส่งผลกับกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากปัจจัยด้านงานท่ีดีของบุคลากรทําให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซ่ึงจะมีความถูกต้องแม่นยํา ลดความผิดพลาดในงานเกิดความรวดเร็ว และคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ท้ังยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน จนนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปในทิศทางท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้                 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ภินันท์ รัชตาจ้าย (2555) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอโป่งน้ําร้อน ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นงานท่ีส่งเสริม และพัฒนาทักษะท้าทาย ความสามารถ ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 

9.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 
1) ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านงาน 
2) ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ 
2.1) ปัจจัยด้านงาน พบว่า ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่ม

แบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในลักษณะเช่นนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า  
2.1.1) ผู้บริหารของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรมอบหมายงานที่ท้าทาย ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ เช่น โครงการขนาดใหญ่ หรืองานใหม่ ๆ เป็นต้น 
2.1.2) ผู้บริหารของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรสรรหา คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงกับสานงานที่ได้ปฏิบัติงาน จะ

ให้บุคลากรสามารถเข้าใจในงานปฏิบัติงานได้ท่ีมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2.1.3) บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในงานเพ่ิมเติมจากช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน การสอนงาน การอบรมเพ่ิมความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
หลังจากท่ีได้ดําเนินการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
1) ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึกในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทําได้ 
2) ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 2 ระยะต่อรอบปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอนาคต 
3) ควรศึกษาตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือเติมเต็มผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แรงจูงใจใน

การปฏิบัตงิาน หลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมขององค์กร สมรรถนะ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากร จํานวน 24 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเลือกประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 ตัวอย่าง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน  

ผลการศึกษาพบว่าระดับปัจจัยค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยของข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ด้านคิดสร้างสรรค์ และด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 71.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001  
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์  การปฏิบัติงาน   
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Abstract 
 

The purpose of this study is to 1) to study the levels of factor values Samut Sakhon Province Office 
of Local Administration 2 ) to study the level of achievement in the practice of Samut Sakhon Province 
Office of Local Administration 3) to study the factors that affect the achievement of Samut Sakhon Province 
Office of Local Administration. A questionnaire was used to collect data from the population of 24, using 
a random sample selection population. The ant group 24 sample sample statistical analysis is the frequency, 
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.  

The results showed that the levels of factor values Samut Sakhon Province Office of Local Administration 
in overall level and the level of achievement in the practice of Samut Sakhon Province Office of Local 
Administration, overall level. in hypothesis testing. The creative thinking and the commitment to good 
governance affect the the practice of Samut Sakhon Province Office of Local Administration 71.1 percent 
significance level of 0.0001. 
 
Keywords: achievement, practice 
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1. บทนํา 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวง มหาดไทย จัดต้ังข้ึนตามนโยบายการปฏิรูป

ระบบราชการของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดย
แยกภารกิจการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินออกจากกรมการปกครอง มาจัดต้ังเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือรองรับภารกิจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการกระจายสู่ท้องถ่ิน ตั้งแต่มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 การยกระดับสุขาภิบาลทุกแห่ง เป็นเทศบาล และ
การกําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีบทบาทภารกิจสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนา

และให้คําปรึกษา แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงิน การ
คลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้กําหนดข้ึนจากวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือ

เป็นเข็มทิศนําทางสู่อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่า “องค์กรระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถ่ินพัฒนา ปวง

ประชามีสุข” และเพื่อให้การขับเคล่ือนวิสัยทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดค่านิยมร่วมว่า   “มืออาชีพ คิด
สร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล” ซ่ึงค่านิยมนั้น มีการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็น

บุคลากรท่ีมี คุณภาพสูง สมบูรณ์ในทักษะสากล ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ และมีความ
เป็นมืออาชีพในการส่งเสริมให้คําปรึกษา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้สามารถรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรท่ีมีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาการปกครองท้องถ่ินของประเทศท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล มุ่งสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งตามค่านิยมร่วม 
“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล” จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่บุคลากรทุกคน เป็นวัฒนธรรมของ

องค์กรท่ีเข้มแข็ง และมุ่งเสริมให้องค์กรโดดเด่นด้านการมีคุณธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งความสุข 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังข้ึนการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 มีหน้าท่ีประสานงานและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของกรมในราชการส่วนภูมิภาค และให้
การดําเนินการกํากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่าง คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าโดยแบ่งส่วนราชการ

ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ซ่ึงในการดําเนินการท่ีผ่านมาได้มีการปรับกระบวนทัศน์ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่มา

ใช้เพ่ือพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ภารกิจประสบ

ความสําเร็จจําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีอุดมการณ์ มีความอดทน มีความทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจ บวกกับความรู้ความสามารถ 
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเมืองเข้าแทรกแซงระบบ

ราชการ หรืออีกหลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อข้าราชการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้

ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ของข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร 
 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสาคร  
 
3. สมมติฐานในการศึกษา  
 

 ปัจจัยค่านิยมด้านมืออาชีพ ด้านคิดสร้างสรรค์ และด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
               

จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2561)  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (2553) เพ่ือใช้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 
 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

ภรณี ต่างวิวัฒน์ (2550) ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานหรือกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติตามแผนงาน

หรือโครงการโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเป็นการแสดงผลว่าผลสําเร็จของงานน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

แผนงานหรือโครงการหรือไม่เพียงไร หรือหมายความว่าการประเมินเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการเป็นการตัดสินผลผลิต

ท่ีได้รบั เพ่ือหาความเกี่ยวพันธ์ระหว่างผลผลิตกับวัตถุประสงค์ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) ได้วางกรอบการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4  ด้าน  คือ 

1) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ

ราชการน้ัน เป็นการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ  

ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 
1. ด้านมืออาชีพ  
2. ด้านคิดสร้างสรรค์  
3. ด้านยึดมั่นธรรมาภิบาล 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
สํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวัด
สมุทรสาคร  
1. ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  
2. ด้านคุณภาพในการให้บริการ  
3. ด้านประสิทธิภาพ 
4. ด้านพัฒนาองค์กร 
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2) ด้านคุณภาพการให้บริการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติด้านคุณภาพการให้บริการเป็นการแสดงการ

ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  
3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ เป็นการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดระยะเวลาการให้บริการ และความคุ้มค่าของการ
ใช้เงิน เป็นต้น  

4) ด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติด้านการพัฒนาองค์กร เป็นการแสดง

ความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังให้

ทํางานคุ้มค่า การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติอนุญาตไปยังระดับปฏิบัติการ เป็นต้น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2561) ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หมายถึง แนวคิด แนวทาง

ปฏิบัติต่าง ๆท่ีบุคลากรในกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ยึดถือปฏิบัตินํามากําหนดเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้

บุคลากรสามารถนํามาตัดสินใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆให้บรรลุเป้าหมาย 
1) มืออาชีพ หมายถึง บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทุกระดับมีคุณธรรม  มีความสามารถในการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองจน มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ท้ัง

สมรรถนะองค์กร สมรรถนะตามตําแหน่งงาน และสมรรถนะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) คิดสร้างสรรค์ หมายถึง บุคลากรในทุกระดับมีทัศนคติ และมุมมองในการทํางานท่ียึดการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง และมีความคิดบวก คิดพัฒนา มีผลงานการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ

การหนุนเสริม การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
3) ยึดม่ันธรรมาภิบาล หมายถึง บุคลากรทุกระดับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินยึดม่ันในหลักการการ

ทํางานบนฐานธรรมาภิบาล คือยึดหลักการของนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 
 
6. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

6.1 กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรท้ังหมดภายในสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 24 ตัวอย่าง 
 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มี

ต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเนื้อหาในแบบสอบถาม แบ่งเป็นส่วน 3 ส่วน ดังน้ี 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มงาน และ
อายุการทํางาน 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร 
การหาค่าความเชื่อม่ัน โดยผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันเป็นรายข้อ และใช้วิธีการ

หาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) ใช้สูตร Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
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และหาค่าความเชื่อม่ันรวมโดยใช้วิธีการของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2533)  โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถามสําหรับ

คําถามข้อท่ีมีค่า Item Total Correlation ต่ําเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลการวิเคราะห์ทําให้ได้แบบสอบถามรวมสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
= .935 

 

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาท้ังหมด

มาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

ปัจจัยค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย     
ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล 
รองลงมา คือ ด้านมืออาชีพ และด้านคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ 

 

ปัจจัยผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับปัจจัย

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน เป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้าน
มิติด้านคุณภาพในการให้บริการ ตามลําดับ   

 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

 

ปัจจัยค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน      
ด้านมืออาชีพ พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยเห็นว่า ข้าราชการมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการมี
ความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน การให้คําปรึกษาเร่ืองการทํางานส่วนท้องถ่ิน ปรับตัว

ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเชื่อม่ันในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของวรรษธณพร นากระโทก (2554) ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอําเภอ

บางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น เพราะว่าผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐาน พัฒนาหาความรู้ใหม่ ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ตามเจตคติ ด้านคุณธรรม ประนีประนอมต่อความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 

ด้านคิดสร้างสรรค์ พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  โดยเห็นว่า ข้าราชการมีความคิดเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน  มุมมองการทํางานท่ียึดการพัฒนาอย่างก้าวหน้า 
สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการทํางาน ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือนํามาพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิผล ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เม่ือได้รับมอบหมายภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีถนัด ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ภูวนาถ วิสุทธากร (2558) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
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ของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านคิด

สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าการให้ความสําคัญกับการคิดหาคําตอบท่ีเด่นชัดและตรงประเด็นการให้ความสําคัญกับ

การทดลองนําวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การให้ความสําคัญ

กับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือนํามาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่หรือช่วย แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์สูง ซ่ึงอาจเกิด
จากการที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนทุกคน มีโอกาสในการเสนอความคิด

สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดข้ันตอน ทรัพยากร งบประมาณและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง อันจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการ 
ด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง 
ข้าราชการมีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม มีกระบวนการทํางานเปิดเผย ตรงไปตรงมา  ในการ

ปฏิบัติงานมีการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
และมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคํานึงถึงประโยชน์เป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชพน กัญญ

ภัคชัญปภัช (2558) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ความคิดเห็น

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า

บุคลากรมีความรู้และสนใจด้านธรรมาภิบาล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากร

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองด้วยถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
 

ปัจจัยผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตรงตามเป้าหมายของผู้บริหารและ

ผู้บังคับบัญชาโดยยึดผลสําเร็จภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ด้วยความระวังเพ่ือรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้มิ
ให้เสียหาย มักจะคํานึงถึงความประหยัดเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐกิจ หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเต่า เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่ามิติด้าน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเห็นว่าข้าราชการตํารวจ ในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความรักความสามัคคี พร้อมให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีส่

วนสําคัญท่ีทําให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว้ของหน่วยงาน 
ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ข้าราชการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รบับริการ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการและมีการเปิดเผยให้เพ่ือนร่วมงานและ

ผู้รับบริการทราบถึงข้ันตอนการทํางานต่าง ๆท่ีสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาคิน  ศรี
สังข์งาม (2551) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อผลลัพธ์ในการดําเนินงานขององค์การ กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่ามิติด้านคุณภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเห็น

ว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ปลอดภัย มีความรู้ความชํานาญในงาน รวมถึงความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีใน

การปฏิบัติงาน 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ข้าราชการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในของ

สํานักงาน สามารถโต้ตอบหนังสือและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีกําหนด สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆภายใต้งบประมาณท่ี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ได้รับการจัดสรร และปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชดา
กร      ทมินเหมย (2557) ศึกษาเร่ือง หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดน่าน เม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่ามิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเห็นว่าปฏิบัติราชการ

เชิงรุกเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ ได้วางแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณคุ้มค่ากับเงินท่ีใช้จ่ายไป และทันตามกําหนดเวลา 
รักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการ ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ข้าราชการดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีความมุ่งม่ัน
และความเชื่อร่วมกัน เพ่ือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมการทํางานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ

สามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม่ ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภากร เอ่ียมไผ่ (2556) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในเรือนจําและทัณฑสถานเขต 6 เม่ือพิจารณาแยก

เป็นรายด้าน พบว่ามิติด้านการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าหน่วยงานสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ

ให้พร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ เพราะในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆของเรือนจําและทัณฑ์สถานได้บรรลุตาม

ตัวชี้วัดในการดําเนินงาน มาตรฐานด้านบุคลากร จัดให้มีสถานท่ีให้แก่เจ้าพนักงานเพ่ือการค้นคว้าทางวิชาการกฎหมาย 
ข้อบังคับ นโยบายแนวทางปฏิบัติงานท้ังหน่วยงานภายในและนอก เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

ผลทดสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับมาก ระหว่าง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยค่านิยมด้านยึดม่ันธรร

มาภิบาล ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001 โดยเห็นว่าด้านคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้

วางแนวทางให้ข้าราชการในทุกระดับมีทัศนคติ มุมมองในการทํางานท่ียึดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความคิดบวก คิดพัฒนา มี
ผลงานการสร้างสรรค์องค์ความรู้นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและการหนุนเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบกับด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล ซ่ึงในทุกส่วนราชการนั้นจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล

นํามาปรับในการปฏิบัติงาน เช่น ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีกระบวนการทํางานเปิดเผย ตรงไปตรงมา การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

เพ่ือนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ คํานึงถึง
ประโยชน์เป็นสําคัญ หากมีด้านคิดสร้างสรรค์ประกอบกับด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล ก็จะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน

ได้มากขึ้น 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 

9.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 
1) ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ปัจจัยท่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านมืออาชีพ ปัจจัยค่านิยมด้านคิดสร้างสรรค์ และ
ปัจจัยค่านิยมด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล 

2) ในการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรให้

ความสําคัญกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ 
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 2.1) ปัจจัยค่านิยมด้านคิดสร้างสรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ใน
ลักษณะเช่นนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าในการปฏิบัติงานควรจะมีทัศนคติ และมุมมองในการทํางานท่ียึดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ผลงานการสร้างสรรค์องคค์วามรู้นวัตกรรม เช่น การสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบท่ีใหม่ เป็นต้น 

 2.2) ปัจจัยค่านิยมด้านยึดม่ันธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ในลักษณะเช่นนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายข้าราชการควรจะนําหลักธรรมาภิบาลเข้ามาปรับใช้

ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง เช่น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คําสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษา

ราชการ เป็นต้น ความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม กระบวนการทํางานเปิดเผย ตรงไปตรงมา การรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และคํานึงถึงประโยชน์เป็นสําคัญ  
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
หลังจากท่ีได้ดําเนินการวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
1) ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึกผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการและมีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทําได้ 
2) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน 2 ระยะต่อรอบปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการในอนาคต 
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรเพ่ิมเติมท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เช่น ตัวแปรเรื่อง

สมรรถนะ ประกอบไปด้วย มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม 
จริยธรรม และการทํางานเป็นทีม 
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ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งของกํานันและผู้ใหญบ่้าน  
อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม           

Conflict of Sub-district Headman and Village Headman, the Approaches to 
Resolve Conflicts, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province 

 

มนูญ จันทร์สมบูรณ์ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

manoon77@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 115 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการฝ่ายปกครอง เห็นว่า ลักษณะความขัดแย้งในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่ ลักษณะความคัดแย้งเกิดจากบรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การแข่งขันในการแย่งชิง
ผลประโยชน์ แต่ละบุคคลเอาแต่ใจตนเอง เห็นตัวเองสําคัญกว่าคนอ่ืน และให้ความสําคัญกับพวกพ้องค่อนข้างมาก 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตามความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเสนอ
ความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ วิธีการร่วมมือร่วมใจ วิธีการประชุมกลุ่ม วิธีการปรองดอง 
คือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละ วิธีการเปลี่ยนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่ม หรือทีมใหม่ วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน วิธีการประนีประนอม วิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 
วิธีการใช้กําลังหรือการบีบบังคับ โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณยีอมและวิธีการหลีกเลี่ยง 

 
คําสําคัญ: ความขัดแย้ง  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
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Abstract 
 

  This research aims to: 1) to study the issue of conflict of Sub-district headman and Village headman, 
and 2 ) to study the approaches to resolve conflicts of Sub-district headman and Village headman. The 
samples used in this study were deputy district chief, Sub-district headman and Village headman, Nakhon 
Chai Si district, Nakhon Pathom province, Number, 115 were used in the research. The questionnaire was 
developed based on the concepts and theories. And using a computer program data analysis. The statistics 
include percentage, mean, standard deviation. 

The research found that: 
1. The opinion of the village headman, Sub-district headman and deputy district chief agreed to 

the overall conflict in high level. Mostly, the conflict occurred by distrust situations, competitive advantage, 
selfish and patronage. 

2. The approaches to resolve conflicts, the opinions of the village headman, Sub-district headman 
and deputy district chief. The conflict resolving as follows. Working together, group meeting, reconciliation, 
change or reorganize team or groups, motivation, equal of interest, to solve common problems among 
group members and to force or coercion by legal regulations or orders.  

 
Keywords: conflict, sub-district headman, village headman 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยขณะนี้กําลังเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในระดับท่ีรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง ท่ีเป็น

เร่ืองของการแย่งชิงอํานาจ ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ ท่ีมีการแย่งชิงผลประโยชน์กัน หรือแม้กระท่ัง ความขัดแย้งท่ี

เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกันเป็นจํานวนมาก ซ่ึงต่างก็มีผลประโยชน์ต่างกัน มีเป้าหมาย

และค่านิยมต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระดับความขัดแย้งของการเห็นแย้งกัน ถ้าหากความรู้สึกและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได้รับการแก้ไข

ในระดับต้นหรือในระดับของปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไปก็เป็นอาจเป็นความขัดแย้ง หากไม่ขจัดความขัดแย้งหรือข้อตกลงหรือไม่มีการ

ประนีประนอม ก็จะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและความรุนแรงได้ หากเกิดความรุนแรงข้ึนไม่ว่าเป็นความรุนแรงทางกายภาพ 
ทางจิตใจ หรือทางโครงสร้าง ล้วนเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ท้ังสิ้น ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้อง

พยายามแสวงหาเคร่ืองมือและกลไกข้ึนมาเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทจากความขัดแย้งให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน

ปัจจุบันเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์อันท่ีจะคุ้มครองสังคมให้มีความสงบ และพัฒนาแนวทางเข้าหากันและกันและเพ่ือหาแนว

ร่วมมาช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้ผู้นําท้องท่ี ส่วนใหญ่มีส่วนช่วยในกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างยุติธรรม การมีส่วนร่วม
ของผู้นําท้องท่ี เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญในการแก้ปัญหาความแตกต่างและความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีและ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม 
จึงได้มีความคิดและรูปแบบท่ียึดแนวทางสันติวิธี ซ่ึงเป็นอยู่กับความต้องการและความจําเป็นของสังคมนั้น ๆ การยุติความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีจึงเป็นแนวทางท่ีได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ท้ังนี้เพ่ือลดความระ

ส่ําระส่ายในสังคมและป้องกันการขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย (สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ท่ีว่าการอําเภอนครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม,เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) 
อําเภอนครชัยศรี ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย 24 

ตําบล 108 หมู่บ้าน มีประชากรจํานวน 109,563 คน มีกํานันจํานวน 24 คน ผู้ใหญ่บ้าน 108 คน ปัจจุบันอําเภอนครชัยศรี 
พบปัญหาความขัดแย้งในอําเภอระหว่างผู้นําท้องท่ี ประกอบด้วย กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาด้าน

การเมืองท่ีกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนมาจากคนละพรรค

การเมืองหรือกลุ่มนักการเมืองคนละฝ่าย จึงทําให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านแบ่งเป็นฝักฝ่ายมีการชิงดีชิงเด่นเพ่ือผลประโยชน์ของ

ตัวเองและเกิดความแตกแยกในการทํางานร่วมกัน ปัญหาด้านวุฒิภาวะของกํานันและผู้ใหญ่บ้านซ่ึงกฎหมายกําหนดคุณสมบัติ

ของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว โดยกําหนดให้มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 60 ปี ทําให้เกิดความแตกต่างในช่วงอายุของผู้ดํารงตําแหน่ง

ของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงจะมีผลในเรื่องการบริหารจัดการงานและการประสานงานภายในชุมชน เนื่องจากปัญหาของผู้

ดํารงตําแหน่งกํานันท่ีมีอายุน้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถออกคําสั่งต่อผู้ใหญ่บ้านท่ีมีอายุมากกว่าได้ และปัญหาในเงื่อนไข

คุณสมบัติด้านการศึกษาของกํานันและผู้ใหญ่บ้านซ่ึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งจบเพียงการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงผู้ท่ี
ดํารงตําแหน่งกํานันและผู้ใหญ่บ้านในอําเภอนครชัยศรีมีท้ังผู้จบการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงระดับปริญญาโท 
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในแนวคิดการดําเนินงานของแต่ละบุคคลและนําไปสู่ความคิดท่ีแตกต่างและเกิดความแตกแยกในการ

บริหารจัดการงานของชุมชน มีความขัดแย้งเพราะมีความเข้าใจในการทํางานและทัศนคติท่ีแตกต่างกันจนนําไปสู่ปัญหาการ

แบ่งพรรคแบ่งพวกชิงดีชิงเด่นกันของผู้นําท้องท่ี (สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

,เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561)  
จากความสําคัญของปัญหาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ดังน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับลักษณะความขัดแย้งของ เดวิด (David, 1983, อ้างถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, ความ
หมายความขัดแย้ง, 2542, หน้า 499) แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber, อ้างถึงใน พรนพ พุกกะพันธ์, ความขัดแย้งใน

ผลประโยชน์ระหว่างบุคคล, 2542, หน้า 159-161) ,สมยศ นาวีการ, แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง,2540, หน้า 772 และ Albert 
F. Eldridge (1979, อ้างถึงใน  อรุณ รักธรรม, ความขัดแย้งเป็นผลผลิตของสิ่งแวดล้อมในทางสังคม Social environments, 
2526, จาก <http://www...>) ซ่ึงสรุปลักษณะความขัดแย้ง เป็นเร่ืองเก่ียวกับ การไม่เห็นพ้องท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่า ภายใต้ความขัดแย้งของบุคคลหรือกลุ่ม อาจจะขัดขวางเป้าหมายหรือ

งานระหว่างกัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นความขัดแย้งของบุคคล ซ่ึงก็คือสภาพของความไม่ราบร่ืนท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลหรือ

ระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือผลประโยชน์ขัดแย้งกันและไม่สามารถตัดสินใจหรือหาข้อตกลงร่วมกันได้ ซ่ึง
ลักษณะความขัดแย้ง จะมีลักษณะดังนี้ 

1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือพบทางเลือกหลาย ๆทางและต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง 
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเห็นไม่สอดคล้องกัน 
3. ความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม เกิดข้ึนเม่ือมีสมาชิกกลุ่มไม่ทําตามข้อตกลงของกลุ่ม 
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีม เกิดเม่ือแต่ละทีมมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน และต้องข้ึนอยู่กับกันและกัน

ในการทํางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
5. ความไม่เข้าใจกัน 
6. ความสัมพันธ์ท่ีเพิกเฉยและไม่เกื้อกูลกัน 
7. ความล้มเหลวของการสื่อความหมายอย่างเปิดเผยและซ่ือตรง 
8. บรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ความกดดัน และการแข่งขัน 
9. การับรู้ของบุคคลท่ีอยู่ในสภาวการณ์ของความขัดแย้งท่ีมีผลต่อบุคคลอ่ืน ในสภาวการณ์นั้น ซ่ึงเป็นไปในทาง

ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง 
10.  การแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงรางวัลท่ีมีอยู่จํากัด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนอื่น ๆ สถานภาพ ความรับผิดชอบ 

และอํานาจ 
11. ความขัดแย้งเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การมีสัณชาตญาณของความรุนแรง ก้าวร้าว ต้องการการ

แข่งขัน ซ่ึงแต่ละคนอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกัน 
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของจอห์นสัน (Johnson, 1987, อ้างถึงใน มุฑิตา แซ่ซ้ง

และคณะ (2554), แนวคิดและทฤษฎีการบริหารความขัดแย้ง., จาก <http://www...>) แดเนียล ดานา (Daniel Dana, 
2001, อ้างถึงใน จุฑา เทียนไทย, ยุทธวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง, หน้า 274-277)  ซ่ึงได้อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งสรุปได้ดังน้ี 
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1. ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างหลากหลาย และ รับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เพราะการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
2. สมาชิกในกลุ่มต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้เพ่ือนท้ังสองคนท่ีมีความคิดเห็นขัดแย้งกันได้คุยกัน เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และหาข้อยุติท่ีเหมาะสม 
3. ให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ควรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือขจัด

ปัญหา ไม่ยัดเยียดปัญหาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนคอยแก้ไข 
4. การหลีกเลี่ยง เป็นการพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับฝ่ายตรง

ข้ามท่ีจะนําข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน 
5. การปรองดอง เป็นการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการ

ของตน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อีกฝ่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
6. การประนีประนอม คือการท่ีท้ังสองฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธี พบกันครึ่งทางซ่ึงต่าง

ฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง 
7. การร่วมมือร่วมใจ เป็นการร่วมมือกันเพ่ือปรับระดับความแตกต่างให้น้อยลง โดยลดทิฐิ พยายามยกประเด็น

ความเหมือนกัน พวกเดียวกันของท้ังสองฝ่ายมาเป็นประเด็น โดยยึดหลักสมานสามัคคี ท้ังสองฝ่ายต้องมีใจต่อกัน 
8. การลดความขัดแย้งโดยการขยายทรัพยากร (Expansion of Resources) โดยการเพ่ิมทรัพยากรท่ีขาด

แคลนเพื่อลดความขัดแย้งเช่นเพ่ิมตําแหน่ง เพ่ิมแผนก ซ่ึงการแก้วิธีนี้นอกจากจะลดความขัดแย้งแล้วอาจทําให้ผู้ท่ีได้รับการ

แต่ง ตั้งพอใจด้วย แต่ต้องดูในเรื่องต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเงินทุนหรือการให้บริการต่าง ๆ ว่าจะติดขัดขัดข้องหรือไม่ 
9. การใช้กําลังหรือการบีบบังคับ (Forcing) วิธี นี้ใช้วิธีสลายข้อขัดแย้งโดยฐานะของการมีอํานาจของ

ผู้บังคับบัญชา โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม แต่อาจไม่ได้หมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วย การแก้วิธีนี้ใช้ได้
ระยะสั้นเท่านั้น โดยมุ่งลดผลท่ีตามมาไม่ได้ลดท่ีเหตุของปัญหา 

10. เปลี่ยนโครงสร้างองค์การ (Altering Structural Variable) ใช้ ในกรณีโครงสร้างขององค์การก่อให้เกิด

ความขัดแย้ง ผู้บริหารต้องหันมามองความขัดแย้งเสียใหม่ เพ่ือลดความขัดแย้งให้ดําเนินการจัดการเรื่องบุคลากรใหม่ ให้มีการ

รับฟังความติดเห็นข้อเสนอแนะของพนักงานก็จะลดความขัดแย้งได้ 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีท่ีได้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังน้ี 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ประชากรท่ีศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 

    1. พนักงานฝ่ายปกครองท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรี (จํานวนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) 

         1.1 ข้าราชการฝ่ายปกครอง   จํานวน  4 คน 
         1.2 ข้าราชการฝ่ายความม่ันคง   จํานวน  2 คน 
    2. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
         2.1 กํานัน     จํานวน           24 คน 
         2.2 ผู้ใหญ่บ้าน    จํานวน          108 คน 
               2.2.1 ตําบลนครชัยศรี   จํานวน  3 คน 
               2.2.2 ตําบลบางกระเบา   จํานวน  3 คน 
               2.2.3 ตําบลวัดแค    จํานวน  4 คน 
                          2.2.4 ตําบลท่าตําหนัก   จํานวน  4 คน 
                          2.2.5 ตําบลบางแก้ว   จํานวน  4 คน 
                          2.2.6 ตําบลท่ากระชับ   จํานวน  4 คน 
                          2.2.7 ตําบลขุนแก้ว   จํานวน  4 คน 
                          2.2.8 ตําบลท่าพระยา   จํานวน  5 คน 
                          2.2.9 ตําบลเพนียด   จํานวน  4 คน 
                          2.2.10 ตําบลบางระกํา   จํานวน  4 คน 

           ลักษณะความขัดแย้ง 

1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล 
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
3. ความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม 
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีม 
5. ความไม่เข้าใจกัน 
6. ความสัมพันธ์ท่ีเพิกเฉยและไม่เก้ือกูลกัน 
7. ความล้มเหลวของการสื่อความหมายอย่าง

เปิดเผยและซ่ือตรง 
8. บรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
9. การรับรู้ของบุคคลท่ีอยู่ในสภาวการณ์ของความ

ขัดแย้งท่ีมีผลต่อบุคคลอ่ืน 
10. การแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงรางวัล 
11. ความขัดแย้งจากบุคลิกภาพสว่นบุคคล 
 

แนวทางแก้ไขและความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา 

1. ประชุมกลุ่ม 
2. การแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 
3. ให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
4. การหลีกเลี่ยง 
5. การปรองดอง 
6. การประนีประนอม 
7. การร่วมมือร่วมใจ 
8. การลดความขัดแย้งโดยการขยายทรัพยากร 
9. การใช้กําลังหรือการบีบบังคับ 
10. การเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ 
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                          2.2.11 ตําบลโคกพระเจดีย์  จํานวน  5 คน 
                          2.2.12 ตําบลศรีษะทอง   จํานวน  5 คน 
                          2.2.13 ตําบลแหลมบัว   จํานวน  8 คน 
                          2.2.14 ตําบลศรีมหาโพธ์ิ  จํานวน  5 คน 
                          2.2.15 ตําบลสัมปทวน   จํานวน  6 คน 
                          2.2.16 ตําบลวัดสําโรง   จํานวน  4 คน 
                          2.2.17 ตําบลดอนแฝก   จํานวน  4 คน 
                          2.2.18 ตําบลห้วยพลู   จํานวน  5 คน 
                          2.2.19 ตําบลวัดละมุด   จํานวน  5 คน 
                          2.2.20 ตําบลบางพระ   จํานวน  4 คน 
                          2.2.21 ตําบลบางแก้วฟ้า  จํานวน  5 คน 
                          2.2.22 ตําบลลานตากฟ้า  จํานวน  5 คน 
                          2.2.23 ตําบลงิ้วราย   จํานวน  4 คน 
                          2.2.24 ตําบลไทยาวาส   จํานวน  4 คน 
 

           กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา   
     กลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังหมด 115 คน โดยมีวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ดังน้ี 
     1. เนื่องจากจํานวนข้าราชการฝ่ายปกครองและข้าราชการฝ่ายความมั่นคงมีจํานวนไม่มากนัก จึงใช้ประชากร

ท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวนท้ังหมด 6 คน 
     2. กลุ่มตัวอย่าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้    
         2.1 กลุ่มตัวอย่าง กํานันจะใช้จํานวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย  กํานัน

จํานวน 24 คน 
         2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใหญ่บ้าน จะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (กรสวรรค์ อเนก 

ศักยพงศ์,ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านภาษี,2556,หน้า 2) ซ่ึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างดังสูตรต่อไปนี้ 

                                    
 
        โดยท่ี       n       คือ      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
                      N       คือ      ขนาดของประชากร 
                      e       คือ      ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างกําหนดให้ 0.05 
        แทนค่าสูตร 

                
      
                                                             =        85.04 คน 
     ดังน้ัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เท่ากับ 85 คน 
     จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีคํานวณได้ นํามากําหนดสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  แยกเป็นราย

ตําบลได้ดังน้ี 

n           =       
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          ตําบลนครชัยศรี   จํานวน  2 คน 
          ตําบลบางกระเบา              จํานวน  2 คน 
          ตําบลวัดแค               จํานวน  3 คน 
                ตําบลท่าตําหนัก   จํานวน  3 คน 
                ตําบลบางแก้ว   จํานวน  3 คน 
                ตําบลท่ากระชับ   จํานวน  3 คน 
                ตําบลขุนแก้ว   จํานวน  3 คน 
                ตําบลท่าพระยา   จํานวน  4 คน 
                ตําบลเพนียด   จํานวน  3 คน 
                ตําบลบางระกํา   จํานวน  3 คน 
                ตําบลโคกพระเจดีย์              จํานวน  4 คน 
                ตําบลศรีษะทอง   จํานวน  4 คน 
                ตําบลแหลมบัว   จํานวน  6 คน 
                ตําบลศรีมหาโพธ์ิ              จํานวน  4 คน 
                ตําบลสัมปทวน   จํานวน  5 คน 
                ตําบลวัดสําโรง   จํานวน  3 คน 
                ตําบลดอนแฝก   จํานวน  3 คน 
                ตําบลห้วยพลู   จํานวน  4 คน 
                ตําบลวัดละมุด   จํานวน  4 คน 
                ตําบลบางพระ   จํานวน  3 คน 
                ตําบลบางแก้วฟ้า              จํานวน  4 คน 
                ตําบลลานตากฟ้า              จํานวน  4 คน 
                ตําบลงิ้วราย               จํานวน  3 คน 
                ตําบลไทยาวาส   จํานวน  3 คน 

 การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงในเนื้อหานํามาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC 
ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 และนําไปทดลองใช้ (try-out) กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและกํานันผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอ

ใกล้เคียง จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) 
กําหนดค่านัยสําคัญท่ี .05 ขึ้นไป 
 
6. ผลการวิจัย 
 

1. ความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อลักษณะความขัดแย้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ เห็นว่า

ลักษณะของความขัดแย้งเกิดจากบรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีความกดดันและมีการแข่งขันในการแย่งชิง

ผลประโยชน์ รวมถึงเกิดจากการท่ีแต่ละบุคคลเอาแต่ใจตนเอง เห็นตัวเองสําคัญกว่าคนอ่ืน เนื่องจากโดยกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้นําในแต่ละท้องถ่ินทําให้ค่อนข้างมีความ่ันใจและเชื่อความคิดของตนเองสูง  
2. ความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายปกครอง ต่อลักษณะความขัดแย้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ เห็นว่า

ลักษณะของความขัดแย้งเกิดจากการแบ่งพรรคแบ่งพวก จนทําให้ไม่สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์
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และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลส่วนรวมท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงเกิดจากการที่บุคคลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต่างคนต่างคิดว่า

ความคิดหรือแนวทางของตนเองถูกต้อง  
3. แนวทางแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ วิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน วิธีการร่วมมือ
ร่วมใจ วิธีการประชุมกลุ่ม วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
วิธีการเปลี่ยนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่ม หรือทีมใหม่ วิธีการประนีประนอม วิธีการปรองดองคือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยอมเสียสละ 
วิธีการหลีกเลี่ยงและวิธีการใช้กําลังหรือการบีบบังคับ โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายปกครอง ได้เสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ วิธีการร่วมมือร่วมใจ วิธีการประชุมกลุ่ม วิธีการปรองดองคือ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละ วิธีการเปล่ียนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่ม หรือทีมใหม่ วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน วิธีการประนีประนอม วิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 
วิธีการใช้กําลังหรือการบีบบังคับ โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอมและวิธีการหลีกเลี่ยง 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการ เห็นว่าลักษณะความขัดแย้งในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ ลักษณะของความขัดแย้งเกิดจากบรรยากาศของการไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีความ
กดดันและมีการแข่งขันในการแย่งชิงผลประโยชน์ รวมถึงเกิดจากการท่ีแต่ละบุคคลเอาแต่ใจตนเอง เห็นตัวเองสําคัญกว่าคน

อ่ืน เนื่องจากโดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้นําในแต่ละท้องถ่ินทําให้ค่อนข้างมีความ่ันใจและเชื่อความคิดของ

ตนเองสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของพอเนตร พ่ึงหลวง (2544, หน้า 39) ท่ีกล่าวว่า เงื่อนแง่ของความแตกต่างของ

อุดมการณ์ หรือระบบความคิดทางการเมือง ท่ีทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งข้ึน แม้รูปแบบความขัดแย้งทางอุดมการณ์จะไม่

เด่นชัด เท่าความขัดแย้งด้านอํานาจและผลประโยชน์ ท่ีมักจะถูกนํามาใช้อธิบายว่าเป็นเหตุของความขัดแย้ง แต่จากผล
การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีความขัดแย้งในแนวทางอุดมการณ์อยู่จริง  

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากการที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถ่ินและมีความเชื่อม่ัน ยึดม่ันและให้

ความสําคัญกับพวกพ้องค่อนข้างมาก ท้ังนี้เพ่ือให้พวกพ้องท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์สูงสุดจึงเกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่น

ผลประโยชน์กัน จนทําให้เกิดความขัดแย้งมาก 
2. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการ โดยเสนอ

ความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังน้ี 
2.1 โดยใช้วิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธ์ 

(2542, หน้า 24) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเกิดได้ทุกท่ี โดยเกิดจากการกระทําของบุคคลที่ต้องการ

บรรลุเป้าหมายและเกิดปะทะกับอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงความขัดแย้งควรได้รับการแก้ไขโดยการขยายทรัพยากรหรือรางวัลเพ่ือให้เกิด

ความสมดุล 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านต่างฝ่ายต่างมุ่งเน้นไปท่ีการการแข่งขันเพ่ือให้ตนเองได้รับรางวัล

หรือการยกหน้าถือตา เนื่องจากรางวัลหรือทรัพยากรอาจมีอยู่อย่างจํากัดและนํามาสู่การแข่งขันในหลายรูปแบบและเกิดความ

ขัดแย้งในท่ีสุด ดังนั้นวิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้รับเท่าเทียมกันอาจจะทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกได้รับเท่าเทียมกันจะช่วยลดความ

ขัดแย้งให้น้อยลง ซ่ึงจะทําให้ความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หมดไป 
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2.2 วิธีการร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, หน้า 31) ท่ีกล่าวว่า การร่วมมือกัน
เป็นการทําความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึงข้อยุติโดยวิธีการซ่ึงคู่กรณีท้ังสองฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และ
ยินยอมพร้อมใจ รวมท้ังยอมท่ีจะปฏิบตัิตามผลของข้อยุตินั้น  

ท้ังนี้อาจจะมีผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านมักจะคิดว่ามีการปกครองและความรับผิดชอบคนละพ้ืนท่ีหรือ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของใครของมัน ดังนั้นควรใช้วิธีการร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านลดช่องว่างของความแตกต่าง

ระหว่างกันและได้ร่วมงานกันหรือร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
2.3 วิธีการประชุมกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2523, หน้า 33) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท้ังสอง

ฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธีพบกันคร่ึงทาง ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วนและเข้า

พูดคุยหรือประชุมเพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านมักจะคิดว่าความคิดหรือแนวทางท่ีตนคิดหรือตัดสินใจนั้น

ถูกต้องท่ีสุด ดังนั้นการใช้วิธีการประชุมกลุ่มจะทําให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านได้ยอมรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือหาทาง

ออกหรือวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกัน 
2.4 วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพรสุข หุ่นนิรันดร์ (2552, 

ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในทีม แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่ายจะมีความเชื่อและค่านิยมเฉพาะ แต่เม่ือเกิดปัญหาหรือ

ความขัดแย้ง ซ่ึงแต่ละบุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มจะต้องตระหนักและมองเห็นในความเชื่อและค่านิยมนั้นของซ่ึงกันและกัน 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากเม่ือทํางานร่วมกันมักจะมีความเหลื่อมล้ําด้านความคิดของแต่ละบุคคลนั้นเกิดข้ึน 

และเพ่ือให้ได้การแก้ไขในส่วนนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มจะช่วยให้ทุกคนได้ปรับทัศนคติร่วมกันและพูดคุย

และทําข้อตกลงเพ่ือยุติความขัดแย้งด้วยกัน 
2.5 วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2523, หน้า 

33) ท่ีกล่าวว่า การให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ควรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือขจัด

ปัญหา ไม่ยัดเยียดปัญหาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนคอยแก้ไข เม่ือเกิดความขัดแย้งก็ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และที่สําคัญต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่มด้วย 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านอาจเคยปฏิบัติงานร่วมกันมากมายและมียังคงมีหลายอย่างท่ีแต่

ละบุคคลหรือแต่ละฝ่ายยังมีความขัดแย้ง ซ่ึงอาจเกิดจากความคิด การทํางาน อารมณ์หรือแม้กระท่ังเกิดอาการหงุดหงิดใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําให้มีปากเสียงกันเกิดข้ึน ดังนั้นวิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จะทําให้ทุกคน

ตระหนักถึงการเคารพซ่ึงกันและกันเพ่ือจะได้นํางานไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันให้สําเร็จ 
2.6  วิธีการเปลี่ยนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่ม หรือทีมใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 

(2557, หน้า 25) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในจิตใจตนเองมักจะมีอคติต่อทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งท่ีตนเองคิดว่าไม่ชอบหรือไม่เห็น

ด้วยและบุคคลนั้นมักจะอคติเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรหรือระบบองค์การท่ีบุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเกิดข้ึนเสมอในหน่วยงานแต่จะแสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัด

ในลักษณะต่าง ๆ 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก เม่ือคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จะมีความคิดเห็นต่างกัน มี

วิธีการคิดท่ีไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติ การรับรู้ ผลประโยชน์ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการทํางาน ความแตกต่างใน
หน้าท่ีการทํางานท่ีล้วนเป็นสาเหตุท่ีจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้ท้ังสิ้น ดังน้ันเพ่ือปรับให้แต่ละบุคคลสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน

ได้และวิธีการเปล่ียนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่มหรือทีมใหม่ จะช่วยให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจและทําให้งานดําเนินต่อไปและยัง

ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคลในระหว่างท่ีมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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2.7 วิธีการประนีประนอม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, แนวความคิดและวิธีการแก้ไข

ความขัดแย้ง, หน้า 31) ท่ีกล่าวว่า เป็นวิธีท่ีบุคคลท้ังสองฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธี พบกันครึ่งทาง ต่าง
ฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากการท่ีแต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความ

ขัดแย้ง มักจะพบได้ว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเต็มท่ีนักในระยะยาว เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบางส่วน

ของตน อาจจะด้วยความไม่เต็มใจ อย่างไรก็ดีการใช้วิธีประนีประนอมเพ่ือลดข้อขัดแย้งอาจจะใช้ได้ผลกับความขัดแย้งใน

ผลประโยชน์อันเกิดจากความจํากัดของทรัพยากร ท่ีจะมีผลสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ 
2.8 วิธีการปรองดองคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561,  หน้า 

31) ท่ีกล่าวว่า การปรองดองเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุ

ความต้องการของตน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อีกฝ่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลท้ังสองฝ่ายต่างคนก็ย่อมมีความต้องการผลประโยชน์

หรือการได้รับการยกย่อง ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองค่อนข้างยากที่จะไม่มีความขัดแย้ง ท้ังนี้มักจะพบได้ว่าบุคคลท้ังสองฝ่ายจะไม่ค่อย

เห็นด้วยอย่างเต็มท่ีนัก เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบางส่วนของตน ดังนั้นวิธีการปรองดองเป็นวิธีท่ีจะลดทิฐิและวิธีการ

นั้นจึงเป็นการท่ีแต่ละฝ่ายต้องรู้จักเสียสละบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน 
2.9 วธิีการหลีกเลี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, หน้า 31) การถอยหนีไม่รับรู้เรื่องท่ีกําลัง

เกิดข้ึนซ่ึงวิธีนี้แก้ไขได้ผลในระยะเวลา สั้น ๆ ซ่ึงความขัดแย้งไม่ได้หมดไป อาจจะกลับคืนมาใหม่และมีความรุนแรงมากข้ึน

กว่าเดิม ท่ีกล่าวว่า การถอยหนีไม่รับรู้เร่ืองท่ีกําลังเกิดข้ึนซ่ึงวิธีนี้แก้ไขได้ผลในระยะเวลา สั้น ๆ ซ่ึงความขัดแย้งไม่ได้หมดไป 
อาจจะกลับคืนมาใหม่และมีความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากในการทํางานร่วมกันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมักจะเกิดปัญหาการขัดแย้งทางความคิด

กันเสมอและการใช้คําพูดเหน็บแนมกันอยู่เร่ือยมา ซ่ึงก่อให้คู่กรณีเกิดโทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่า เราไม่ให้

ความสําคัญหรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็นการเพ่ิมความขัดแย้งมากข้ึนไปอีก วิธีการหลีกเลี่ยงซ่ึงผู้ท่ีใช้

วิธีการนี้มักจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามท่ีจะนําข้อโต้แย้งเข้ามา

หาตน หรือโดยวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
2.10 วิธีการใช้กําลังหรือการบีบบังคับ โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาวิจัยของศาศวัต เพ่งแพ (2543, หน้า 41) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ผลการวิจัยพบว่า

เม่ือความขัดแย้งเกิดข้ึน รัฐได้ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบด้ังเดิม คือ การใช้อํานาจรัฐเข้าบีบบังคับ การใช้กําลังเข้าจับคุม 
การข่มขู่ คุกคาม  

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การท่ีไม่สามารถมีข้อยุติระหว่างความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นวิธีนี้ใช้วิธี

สลายข้อขัดแย้งโดยฐานะของการมีอํานาจของผู้บังคับบัญชา โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม แต่อาจไม่ได้
หมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วย 

3. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเสนอความเห็น

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ 
3.1 วิธีการร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561,หน้า 31) ท่ีกล่าวว่า การร่วมมือกัน

เป็นการทําความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึงข้อยุติโดยวิธีการซ่ึงคู่กรณีท้ังสองฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และ
ยินยอมพร้อมใจ รวมท้ังยอมท่ีจะปฏิบัติตามผลของข้อยุตินั้น  

ท้ังนี้อาจจะมีผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านไม่ค่อยได้รับการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือโครงการเพ่ือปรับ

ทัศนคติในการทํางานร่วมกัน และวิธีการนี้จะช่วยให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการพบปะและพูดคุยกันมากข้ึนเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ซ่ึงกันและกัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3.2 วิธีการประชุมกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2523, แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง, หน้า 33) 
ท่ีกล่าวว่า บุคคลท้ังสองฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธีพบกันคร่ึงทาง ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการ
ของตนบางส่วนและเข้าพูดคุยหรือประชุมเพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านมักมีแนวทางหรือความคิดของตัวเองเป็นสิ่งท่ีถูกต้องท่ีสุดโดย

ไม่ได้รับฟังหรือยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ดังนั้นวิธีการประชุมกลุ่มอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท้ังกํานันและ

ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันปรึกษาและเสนอแนวทางร่วมกัน 
3.3 วิธีการปรองดองคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, หน้า 

31) ท่ีกล่าวว่า การปรองดองเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุ

ความต้องการของตน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อีกฝ่าย เพ่ือหลกีเลี่ยงความขัดแย้ง 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า อาจจะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยินยอมท่ีจะหันหน้าเข้าหารือกันเพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยกันบริหารความขัดแย้งอย่างไรก็ตาม วิธีการนี้
จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลามากในการจัดการแก้ไขปัญหา แต่ก็เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด สําหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทุกฝ่ายที่มี

สัมพันธภาพในการทํางานอยู่ร่วมกันในระยะยาว 
3.4 วิธีการเปลี่ยนหรือจัดโครงสร้าง กลุ่ม หรือทีมใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจุฑา เทียนไทย (2557,  

ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในจิตใจตนเองมักจะมีอคติต่อทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งท่ีตนเองคิดว่าไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยและ

บุคคลน้ันมักจะอคติเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรหรือระบบองค์การที่บุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ีแล้วความขัดแย้งเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเกิดข้ึนเสมอในหน่วยงานแต่จะแสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดในลักษณะ

ต่าง ๆ 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก สภาวะท่ีบุคคลรับรู้ถึงความขัดแย้งในจิตใจตนเองมักจะมีอคติต่อทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่ง

ท่ีตนเองคิดว่าไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยและบุคคลนั้นมักจะอคติเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรหรือระบบองค์การท่ีบุคคลต้อง

มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีแล้วความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเกิดข้ึนเสมอในหน่วยงานแต่จะ

แสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้นเพ่ือปรับให้แต่ละบุคคลสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้และวิธีการเปลี่ยน

หรือจัดโครงสร้าง กลุ่มหรือทีมใหม่ จะช่วยให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจและทําให้งานดําเนินต่อไปและยังช่วยลดความขัดแย้ง

ระหว่างบุคลในระหว่างท่ีมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3.5 วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2523, หน้า 

33) ท่ีกล่าวว่า การให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ควรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือขจัด

ปัญหา ไม่ยัดเยียดปัญหาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนคอยแก้ไข เม่ือเกิดความขัดแย้งก็ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และที่สําคัญต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่มด้วย 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านหรือการท่ีแต่ละบุคคลแตกต่างกันในหลายอย่าง เช่น อารมณ์ 
ทัศนคติ  จึงใช้กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งโดยแต่ละคนมีรูปแบบการแก้ปัญหาเป็นของตน สามารถเปลี่ยนแปลงการ

เรียนรู้โดยการใช้วิธีการให้กําลังใจและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือจะได้หาวิธีการใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการ

ความขัดแย้งร่วมกัน 
3.6 วิธีการประนีประนอม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, หน้า 31) ท่ีกล่าวว่า เป็นวิธีท่ี

บุคคลท้ังสองฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้โดยวิธี พบกันครึ่งทาง ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตน
บางส่วน 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากการท่ีแต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความ

ขัดแย้ง มักจะพบได้ว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเต็มท่ีนักในระยะยาว เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบางสว่น
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ของตน อาจจะด้วยความไม่เต็มใจ อย่างไรก็ดีการใช้วิธีประนีประนอมเพ่ือลดข้อขัดแย้งอาจจะใช้ได้ผลกับความขัดแย้งใน

ผลประโยชน์อันเกิดจากความจํากัดของทรัพยากร ท่ีจะมีผลสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ 
3.7 วิธีเพ่ิมผลประโยชน์ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธ์ (2542, 

หน้า 24) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเกิดได้ทุกท่ี โดยเกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีต้องการบรรลุ

เป้าหมายและเกิดปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงความขัดแย้งควรได้รับการแก้ไขโดยการขยายทรัพยากรหรือรางวัลเพ่ือให้เกิดความ

สมดุล 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความเหลื่อมล้ําของผลประโยชน์ท่ี

ได้รับไม่เท่าเทียมกันหรือไม่เป็นธรรมต้องได้รับการแก้ไขในส่วนนี้ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรหรือกระจายผลประโยชน์ให้

ทัดเทียม เพ่ือให้แต่ละฝ่ายเกิดความพึงพอใจและเพื่อลดความขัดแย้ง 
3.8 วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของของพรสุข หุ่นนิรันดร์ (2552, 

ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในทีม แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่ายจะมีความเชื่อและค่านิยมเฉพาะ แต่เม่ือเกิดปัญหาหรือ

ความขัดแย้ง ซ่ึงแต่ละบุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มจะต้องตระหนักและมองเห็นในความเชื่อและค่านิยมนั้นของซ่ึงกันและกัน 
ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจากเม่ือทํางานร่วมกันมักจะมีความเหลื่อมล้ําด้านความคิดของแต่ละบุคคลนั้นเกิดข้ึน 

และเพ่ือให้ได้การแก้ไขในส่วนนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มจะช่วยให้ทุกคนได้ปรับทัศนคติร่วมกันและพูดคุย

และทําข้อตกลงเพ่ือยุติความขัดแย้งด้วยกัน 
3.9 วิธีการใช้กําลังหรือการบีบบังคับ โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาวิจัยของศาศวัต เพ่งแพ (2543,  หน้า 41) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ผลการวิจัยพบว่าเม่ือ

ความขัดแย้งเกิดข้ึน รัฐได้ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบด้ังเดิม คือ การใช้อํานาจรัฐเข้าบีบบังคับ การใช้กําลังเข้าจับคุม 
การข่มขู่ คุกคาม  

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือแต่ละบุคคลท่ีคิดว่าตนเหนือกว่าคนอ่ืน ๆ เนื่องจากยังมี
ผู้สนับสนุน จึงทําให้คิดว่าตนเองสามารถถ่ายทอดแนวความคิดและกิจกรรมของกลุ่มตน โดยไม่สนว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องหรือคน

อ่ืนจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม จนกระท่ังก่อให้เกิดความไม่พอใจซ่ึงกันและกันและไม่สามารถทํางานร่วมกันตามมา ดังนั้นวิธีนี้ใช้

วิธีสลายข้อขัดแย้งโดยฐานะของการมีอํานาจของผู้บังคับบัญชา โดยใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งให้คู่กรณียอม แต่อาจไม่ได้
หมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วย 

3.10 วิธีการหลีกเลี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต แสงเงิน (2561, หน้า 31) การถอยหนีไม่รับรู้เร่ืองท่ี

กําลังเกิดข้ึนซ่ึงวิธีนี้แก้ไขได้ผลในระยะเวลา สั้น ๆ ซ่ึงความขัดแย้งไม่ได้หมดไป อาจจะกลับคืนมาใหม่และมีความรุนแรงมาก

ขึ้นกว่าเดิม ท่ีกล่าวว่า การถอยหนีไม่รับรู้เรื่องท่ีกําลังเกิดข้ึนซ่ึงวิธีนี้แก้ไขได้ผลในระยะเวลา สั้น ๆ ซ่ึงความขัดแย้งไม่ได้หมดไป 
อาจจะกลับคืนมาใหม่และมีความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม 

ท้ังนี้อาจจะเป็นผลมาจาก ในการทํางานร่วมกันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมักจะเกิดปัญหาการขัดแย้งทางความคิด

กันเสมอละการใช้คําพูดเหน็บแนมกันอยู่เร่ือยมา ซ่ึงก่อให้คู่กรณีเกิดโทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่า เราไม่ให้

ความสําคัญหรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็นการเพ่ิมความขัดแย้งมากข้ึนไปอีก วิธีการหลีกเลี่ยงซ่ึงผู้ท่ีใช้

วิธกีารนี้มักจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามท่ีจะนําข้อโต้แย้งเข้ามา

หาตน หรือโดยวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
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8. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 

1. กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการทํากิจกรรมร่วมกันมากข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่จะทําให้ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ผ่อนคลายและมีการเข้าหากันและกัน โดยได้อาศัยกิจกรรมกลุ่มเป็นตัวช่วยลดช่องว่างท่ีแตกต่างระหว่างกันท่ีจะ

ช่วยลดความขัดแย้งของกํานัน ผู้ใหญ่บา้น 
2. หน่วยงานควรมีการกระจายทรัพยากรหรือรางวัลการตอบแทนให้ทัดเทียมกัน เพ่ือให้เกิดความสมดุลท่ีจะช่วยให้

ลดความขัดแย้งในการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3. มีการจัดโครงการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้บําเพ็ญสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีการร่วมมือร่วมใจกันและยัง

ได้ช่วยกันดูแลพ้ืนท่ีหรือประชาชนด้วยกัน 
4. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันมากข้ึน เพ่ือให้ทุกฝ่ายระดมความคิดเห็นหรือประชุม

เพ่ือหาทางออกต่าง ๆ ร่วมกันมากข้ึน 
5. ท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรีควรเน้นเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มของกํานันและผู้ใหญ่บ้านได้ออกความคิดเห็นมาก

ขึ้น และทุกคนเปิดใจเพ่ือรับฟังสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น เพ่ือให้ทุกคนในกลุ่มได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
6. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการพูดคุยและรู้จักให้อภัย ให้กําลังใจเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น 
7. ท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรีควรจัดให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือทีมใหม่ เพ่ือปรับให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน

สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลท่ีมีความขัดแย้งต่อกัน 
8. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นการรู้จักการเสียสละบางส่วนของตน เพ่ือให้สามารถตกลงได้โดยวิธีการพบกันครึ่งทางหรือ

การประนีประนอมซ่ึงกันและกัน 
9. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กันและกัน ซ่ึงจะเป็นการปรองดองและเพื่อหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน 
10. ควรเน้นการรู้จักระงับอารมณ์ของกํานันและผู้ใหญ่บ้านระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และพยายามไม่ใส่ใจ

กับคําพูดท่ีจะทําให้เกิดโทสะหรือควรรู้จักการเปล่ียนประเด็นการสนทนา เพ่ือหลบหลีกปัญหาความขัดแย้ง 
11. ท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรีควรใช้อํานาจทางกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือบีบ

บังคับหรือระงับสถานการณ์เม่ือเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างกํานันและผู้ใหญ่บ้านท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีต่าง ๆ 
 

9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

 1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแลของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีประชาชนได้รับจากความขัดแย้งนั้น ๆ 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
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คุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครปฐม 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

Quality of Work Life of Personnel in Nakhon Pathom Provincial Health Office 
Amphoe Mueang, Nakhon Pathom 

 

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
roong001@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม และ 2) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประชากร 
คือ บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน  โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวมรวมข้อมูล และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านประชาธิปไตย
ในหน่วยงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสม และด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ตามลําดับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ควรปรับค่าตอบแทนสอดคล้อง
กับมาตรฐานตําแหน่ง ส่งเสริมการพัฒนาให้มีความสามารถเฉพาะด้านท้ังในด้านความรู้และทักษะ มีการจัดเวรยามตลอด 24 
ชั่วโมง และติดกล้องวงจรปิดตามอาคารต่าง ๆภายในสํานักงาน จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงต่อต่อบุคลากร และควรเปิดโอกาสให้แต่
ละกลุ่มงานทํากิจกรรมร่วมกัน 

 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study: 1) the level of the quality of work life of personnel in 
Nakhon Pathom Provincial Health Office; and 2) guidelines for improving the quality of work life of personnel 
in Nakhon Pathom Provincial Health Office. The research population was 142 people in Nakhon Pathom 
Provincial Health Office. The research instrument for data collection was a questionnaire. Data were analyzed 
with percentage, mean  and standard deviation. 

The research revealed that: 
1. Overall and in specific aspects, the level of the quality of work life of personnel in Nakhon 

Pathom Provincial Health Office was at a high level. These aspects were benefits and responsibilities for 
society relationships with colleagues, democracy in the agency the balance between work and life, self-
development and competence of workers. appropriate remuneration and work condition work security 
health and safety at work. 

2. The development of quality of life in the work of health personnel in Nakhon Pathom Provincial 
Health Office as follows should adjust the compensation in accordance with the standard position, promote 
the development of specific talents in both knowledge and skills, 24-hour security and CCTV in the office, 
provide equipment only for personnel,  It should be possible for each group to work together. 
 
Keywords:  quality of work life, guidelines for improving the quality of working life, Nakhon Pathom 

Provincial Health Office 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันบุคลากรถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากการลงทุนด้านการพัฒนา   
บุคลากรให้มีความสามารถในการทํางานจะช่วยให้องค์กรประสบผลสําเร็จ (Michael, Sue and Dave, 2005: 410 อ้างถึงใน 
รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557: 1) โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ี

สําคัญท่ีสุดเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีจิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและมีความรู้สึก  สามารถสร้างคุณค่าหรือเพ่ิมมูลค่าได้โดยการ

เพ่ิมพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทําของบุคลากรให้เป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ในกระบวนการบริหารขององค์กร  
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน ท้ัง

ปัจจัยด้านการเงิน การยอมรับนับถือในสังคม รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตของตน แต่หากบุคลากรไม่มีความสุขกับการทํางาน

หรือไม่พึงพอใจในชีวิตการทํางาน ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตการทํางานมีแนวโน้มท่ีไม่ดี  (ธงชัย สันติวงศ์, 2546 อ้างถึง
ใน รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557: 1) นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจใน

การทํางานด้านต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน  ความมีอิสระ
ในการตัดสินใจ โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทํางาน และความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้สํานักงานท่ีแต่ละกลุ่มงานจัดสรรให้กับบุคลากร ซ่ึงแตกต่างกันตามนโยบายขององค์กรหรืองบประมาณท่ีได้รับ  
นอกจากนี้ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตมีผลต่อการทํางานมากมาย ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ 
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ 
ช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุและส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณ 
(Hickman and Suttle 1977 อ้างถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, 2548: 9)  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยให้บริการสุขภาพระดับภูมิภาคท่ีมีหน้าท่ีในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุข กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2560: ออนไลน์)  เนื่องจากลักษณะการทํางานที่

ส่งเสริมด้านสุขภาพและตรวจสอบการทํางานของสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอ และโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม จึงทํา

ให้บุคลากรภายในสํานักงานทุ่มเทในเวลาการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จําเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในดําเนินงานของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ

กระทรวงสาธารณสุข จากการสํารวจสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม (พินิจ กุลละวณิชย์, 2560: ออนไลน์)  พบว่า ด้านค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสมและยุติธรรม บุคลากรขาดความเชื่อม่ัน

ในการทํางานและได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานน้อยเนื่องจากมีภารกิจ

ค่อนข้างมาก ด้านสุขภาพมีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันจึงทําให้เสียสุขภาพและเกิดอาการปวดหลังได้ง่าย (สํานักท่ีปรึกษากรม

อนามัย, 2560: ออนไลน์) ด้านประชาธิปไตยท่ียังขาดภายในหน่วยงาน ยังไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ  
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมยังขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  ด้านสภาพการทํางานยังไม่มีการเพิ่มพ้ืนท่ีในการทํางาน ด้าน
ความภูมิใจในองค์กรขาดความภาคภูมิใจในตนเองและในองค์กร (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2560: ออนไลน์) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะได้นําผลการศึกษามาใช้ประโยชนใ์นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นคําท่ีมีความหมายกว้างครอบคลุมทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตในการทํางานของแต่ละ

บุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์กร ในความหมายท่ีกว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางานซ่ึง

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้าในการ

ทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจ ในความหมายอย่างแคบคือ ผลท่ีมีต่อ

บุคลากรขององค์กร ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงในองค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรควรได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษสําหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการในเรื่องความพึงพอใจในงาน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการทํางาน (สําราญ หนูศรีคง, 2560: ออนไลน์) แต่มีเป้าหมายสําคัญร่วมกันอยู่

ท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานในองค์กร  เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวท่ีผู้บริหารองค์กรท่ีประสบ

ความสําเร็จทุกคนต้องให้ความสําคัญและใส่ใจ แต่ปัจจุบันผู้บริหารกลับไม่ได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

เท่าท่ีควรนักกลับมุ่งเน้นท่ีนโยบายระยะสั้นต่าง ๆ ท่ีเน้นเห็นผลในระยะสั้น ปัญหาท่ีสําคัญมีอยู่ว่าแล้วเราจะสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมุ่งสู่ความสําเร็จ  
 

3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ธงชัย สันติวงค์ (2530 อ้างถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, .2548: 8) อธิบายไว้ว่า การทํางานท่ีจะให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายของงานหรือองค์การนั้น การทํางานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดนี้ได้วิวัฒนาการมา

จากแนวคิดทางการบริหารในอดีตท่ีพัฒนามาเป็นลําดับ ซ่ึงแนวคิดท่ีสําคัญท่ีต่อเนื่องกัน คือ การบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้น

ศึกษาถึงงานเป็นสําคัญ บุคคลสําคัญในแนวคิดนี้ คือ Taylor โดยมุ่งเน้นท่ีหลักเกณฑ์และระเบียบว่าการปฏิบัติงานเช่นไรท่ีจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพ นอกจากน้ี Fayol มุ่งเน้นท่ีตัวผู้บริหารและหลักการบริหาร ทฤษฎีท่ีสร้างชื่อเสียงมากคือ หลักการ

บริหารงานท่ัวไป ต่อมา Mayo ได้ทดสอบและศึกษาเก่ียวกับเร่ืองราวของบุคคล จนมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงมาก โดยค้นพบว่า 
บุคคลเป็นปัจจัยท่ีผันแปรได้และเป็นหัวใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน จึงเกิดการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์ ซ่ึงต้องให้
ความสนใจว่าให้เขาทํางานด้วยความพึงพอใจ และสามารถอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุข Maslow ได้อธิบายถึงลําดับความ

ต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ดังนี้ถ้าเข้าใจความ
ต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน Herzberg (1959 อ้างถึงใน กันยารัตน์  มีลาภ, 
2553: 32-34) ได้เสนอองค์ประกอบคู่ของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 
ประการท่ีสัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะเป็นปัจจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ด้วย ดังนี้ 1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 
หมายถึง การที่บุคคลทํางานได้เสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอย่างดีเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จัก
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น 2) การได้รับการ

ยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือน จากผู้มาขอคําปรึกษาหารือจากบุคคลใน
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หน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสื่อให้เห็นถึง 
การยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงาน

ด้วย 3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือทํา หรือ

เป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ลําพังเพียงผู้เดียว 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิด

ขึ้นมาจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่และมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ีได้มีการตรวจตราหรือควบคุม

อย่างใกล้ชิด 5) ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหา

ความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
ปัจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึงปัจจัยค้ําจุนให้

แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลในองค์กร บุคคลใน

องค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน

และการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ

ความก้าวหน้าในอาชีพด้วย 3)ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็น

กิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 4)ลักษณะของอาชีพ 
หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติยศและศักด์ิศรี 5) นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและ
การบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 6 )สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมท้ังลักษณะของสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีดีหรือไม่อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าท่ีของเขา เช่น การท่ีบุคคลต้องย้ายไปทํางานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว 
ทําให้เขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับการทํางานในท่ีแห่งใหม่ 8) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ

ม่ันคงในการทํางาน ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือการให้ความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหาร 

Herzberg ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าองค์ประกอบทางด้านการจูงใจ จะต้องมีค่าเป็นบวก จึงจะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจ

ในงานข้ึนมาได้ แต่ถ้าค่าเป็นลบก็จะทําให้บุคคลไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยนี้มีหน้าท่ีค้ํา

จุน หรือบํารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว แต่ควรรักษาให้อยู่ในระดับท่ีพอดี หากมีปัจจัยด้านนี้มากก็จะไม่จูง

ใจหรือกระตุ้นให้คนทํางานมากขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น องค์การควรจะต้องสนองตอบความต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงาน

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยที่ความพึงพอใจในการทํางานเป็นสิ่งท่ีบอกได้ถึงการมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงองค์การ
สามารถตอบสนองความต้องการท้ังหลายของพนักงานได้ เช่น การได้รับค่าจ้าง เงินเดือนท่ีเพียงพอ หรือจัดให้มีสถานท่ีทํางาน

และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย   การจัดกิจกรรม งานสังสรรค์ การแข่งกีฬาหรือให้รางวัลแก่พนักงานท่ีมี

ผลงานดีเด่นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการใช้ความสามารถและทํางานให้ได้ผลสําเร็จของงาน เป็นต้น 
 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสภาพการทํางาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงใน

การทํางาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตอ่ืน ได้แก่ กันยารัตน์  มีลาภ (2553: 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในภาพรวม และในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือด้านสภาพการทํางาน ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับ

ชีวิตอ่ืน 2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 3) แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ด้านสภาพการทํางาน ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านการพัฒนาตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับ

ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 2) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน เม่ือจําแนก

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกต่างไปตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการ
ทํางาน รายได้ต่อเดือน และตําแหน่งงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน

การทํางาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ได้แก่ สุเนตร นามโคตศรี (2553: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ศึกษาคุณภาพชีวิตท้ังหมด 8 ด้านคือ  ด้านประโยชน์

และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาท

ระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก มีเพียงด้านเดียว คือ  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนท่ีเหลือระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน   ด้าน
การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้าน
ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

และเป็นธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซ่ึง จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอนันต์ แม่กอง (2558: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคลากร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังหมด 8 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  ด้านประชาธิปไตยใน

หน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในภาพรวมท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณค่าทาง

สังคมหรือการทํางานร่วมกัน และด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานส่วนท่ีเหลือระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ใน

ระดับปานกลาง มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  ด้าน
การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพ

ท่ีมีความสมดุล และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน

เขตอําเภอมายอ โดยภาพรวมพบว่า 1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอมายอ ท่ีเป็นเพศชายมีคุณภาพชีวิตใน

การทํางานมากกว่าเพศหญิง 2) บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุระหว่าง 20-31 ปี 3) บุคลากรที่มีสถานะสมรสมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

มากกว่า บุคลากรที่มีสถานะโสดและสถานะ หม้ายหรือแยกกันอยู่ 4) บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  5) บุคลากร

ท่ีมีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า  3 ปี และ บุคลากรท่ีมีอายุงาน 3-5 
ปี  6) บุคลากรที่มีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิต การทํางานมากกว่า บุคลากรท่ีมีเงินเดือนน้อยกว่า 10,001 
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บาท บุคลากรที่มีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท และบุคลากรที่มีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท 7) บุคลากรท่ีมีตําแหน่ง

ข้าราชการ  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่าบุคลากรท่ีตําแหน่งลูกจ้างประจําและตําแหน่งพนักงานตามภารกิจ  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านความภูมิใจในองค์กร ได้แก่ 

รัตนาภรณ์ บุญมี (2558: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล 
โดยจําแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางานและรายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่าง ได้
แก พนักงานเทศบาลตําบลนาดี จํานวน 90 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ t-Test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล พบว่า มีคุณภาพชีวิตการในทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยด้านท่ีมีระดับ

คุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร  รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า  ด้านสภาพท่ีทํางานปลอดภัยไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนท่ี

ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่าระดับการศึกษา และประสบการณทํางานมีความเห็นต่อคุณภาพภาพ

ชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ส่วนปัจจัยทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นการ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล ดังนี้ควรเปิดโอกาสและสนับสนุน พนักงานระดับปฏิบัติการให้มี

การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาใหม่ให้ก้าวไปสู่ตําแหนงานท่ีสูงข้ึน โดยอํานวยความสะดวกในการลาไปเรียนหรือสอบ 
ตลอดจนมอบทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อ  รวมถึงควรพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยมีการกําหนดแนวทางในการปรับเงินเดือน 
ปรับสวัสดิการต่าง ๆให้มีความเหมาะสมกับ ค่าครองชีพในปัจจุบันตลอดจนควรเปิดโอกาสให้กับพนักงานมีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และมีการพิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมกับพนักงานคนอ่ืน ๆ และทัศนีย์ ชาติไทย 
(2559: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 3) 
ศึกษาลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลําดับ

ความสําคัญของตัวชี้วัดการทํางานของบุคลากร 5) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมใน

การทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า

ในงาน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิต

ด้านอ่ืน ๆ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่

แตกต่างกัน บุคลากรจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยรวมเป็น 2 ลําดับ ลําดับท่ี 1 ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าใน

งาน ลําดับท่ี 2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตด้านอ่ืน ๆ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านลักษณะงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม นอกจากน้ียัง

พบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
บุคลากรมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากท่ีสุด 

 

3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) และเอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กันยารัตน์  มีลาภ (2553) เศรษฐศาสตร์  ไชยแสง (2553) สุเนตร นามโคตรศรี (2553) จุฑาพร กบิลพัฒน์ 
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(2554) ชมพูนุท ศรีพงษ์ (2554) รณัชฤดี ป้องกันภัย (2557) วิภา หวันแหละ (2558) อนันต์ แม่กอง (2558) รัตนาภรณ์ บุญมี 
(2558) และทัศนีย์ ชาติไทย (2559) เป็นต้น นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 

                    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4.สถานภาพสมรส 
5.รายได้ต่อเดือน 
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
7.ประเภทบุคลากร 
8.กลุ่มงานท่ีสังกัด 

 

1.ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
2.ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
3.ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
4.ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
5.ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
6.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน 
7.ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
9.ด้านสภาพการทํางาน 
10.ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม จํานวน 142 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ประเภทบุคลากร  2) ตัวแปรตาม คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  
ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านความม่ันคงในการทํางาน  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน

การทํางาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพการทํางาน  ด้านความภูมิใจในองค์กร 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.887 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้คําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้คําถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใช้คําถามแบบปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิต

การทํางานแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสํารวจภาคสนามแล้วนํา

แบบสอบถามที่ถูกต้องแล้วสอบถามกลุ่มตัวอย่างให้ตอบด้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนท่ี 
3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

  
5. ผลการวิจัย  
 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จํานวนบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 64.79  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.62  จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.60  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.01 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.70  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.29  เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
65.49 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 28.17 ตามลําดับ 

2. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตการทํางานใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=0.10)  เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความภูมิใจในองค์กร ( X = 4.41, SD= 0.35) รองลงมา ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  ( X =4.11, S.D.= 0.24) 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ( X =3.80, S.D.=0.40) ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ( X =3.66, S.D.=0.41) ด้านความ

สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ( X =3.64, S.D.=0.31) ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ( X =3.42,  
S.D.=0.45) ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ( X =3.52, S.D.=0.37) ด้านสภาพการทํางาน ( X =3.51, S.D.=0.18) 
ด้านความมั่นคงในการทํางาน ( X =3.37, S.D.=0.33) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ( X =3.21, S.D.=0.40) 
ตามลําดับ 

 3. แนวทางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 1) ด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและยุติธรรม ควรพิจารณาปริมาณงานท่ีสอดคล้องกับค่าตอบแทนและมาตรฐานตําแหน่งและเพิ่มสวัสดิการให้กับ

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว เช่น ค่าครองชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นต้น 2) ด้านการพัฒนา

ตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการส่งเสริมเฉพาะด้านท้ังในด้านความรู้และทักษะ 3) ด้านความม่ันคงในการ

ทํางาน ควรดูแลเรื่องความก้าวหน้าและผลประโยชน์ให้บุคลากร 4) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ควรมีอุปกรณ์

ดับเพลิงให้ครบทุกจุดภายในสํานักงานและจัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการป้องกันบุคคลภายนอก 5) ด้านประชาธิปไตย

ในหน่วยงาน ควรรับฟังสิ่งท่ีบุคลากรต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้ชี้แจงเหตุผลของผลการ

ดําเนินงาน 6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ควรลดปริมาณงานท่ีตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารและควร

สอบถามบุคลากรว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ 7) ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ควรช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 8) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานมีกิจกรรมร่วมกัน 9) ด้าน
สภาพการทํางาน ควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและสามารถใช้งานได้ 10) 
ด้านความภูมิใจในองค์ ควรจัดแบบแผนงาน ระเบียบ ข้อปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก จะเห็น

ได้ว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรต้องมีความใส่ใจในการทํางานและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
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ทัศนีย์ ชาติไทย (2559: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” จากผล
การศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภร บุญมี (2553: บทคัดย่อ) คือ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพท่ีทํางานปลอดภัยไม่เป็นอันตราย และด้านภาวะอิสระใน

การปฏิบัติงานสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด่าค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิาน   
2. ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนตร นามโครตศรี 

(2553: บทคัดย่อ) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านเดียว คือ  ด้านประโยชน์และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานในด้านการประหยัดพลังงานและด้านอ่ืน 
ๆ สํานักงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สํานักงานให้ความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการทุกคน 
ภาพลักษณ์ของสํานักงานเป็นท่ียอมรับสําหรับบุคคลภายนอก และสํานักงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆในการทํา

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่กอง (2558: บทคัดย่อ) 

การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา บุคลากรได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานในการทํางานเป็นอย่างดี บุคลากรทุกฝ่ายมี

ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และสํานักงานมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ทํางานร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ  
  4. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่
กอง (2558: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านประชาธิปไตยใน

หน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรในสํานักงานเคารพต่อสิทธิและหน้าท่ีของเพ่ือนร่วมงาน บุคลากร

ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานทุกคน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทํางานโดยไม่

มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 
5.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืนในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา 

หวันแหละ (2558: บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล

หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน

กับชีวิตอ่ืนในหน่วยงาน  แสดงให้เห็นว่าบุคลากรพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสํานักงาน การทํางานไม่เป็น

อุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต บุคลากรมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม เวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และการทํากิจกรรมกับ

ครอบครัว หรือทํากิจกรรมท่ีต้องการ 
6. ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์    

มีลาภ (2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา

ตนเอง หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานเป็นประจําทุกปี บุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา นอกจากน้ีบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้การและปรับปรุงแก้ไขการทํางานของตนเอง 
และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ตลอดจนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขการทํางานของตนเอง  

7. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์ มีลาภ 
(2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม บุคลากรได้รับ

ความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับเลื่อนข้ันเงินเดือน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพใน
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ปัจจุบัน เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน บุคลากรได้รับเงินค่าล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม พึง

พอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆท่ีได้รับ ได้แก่ ค่าครองชีพ เลื่อนข้ันเงินเดือน โบนัสประจําปี เป็นต้น  
8. ด้านสภาพการทํางาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์ มีลาภ (2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัย

พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีทําสามารถใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ทํางานท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี กฎ ระเบียบและระบบการทํางานของสํานักงานทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานท่ีทํางานมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมและสามารถเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน  
9. ด้านความม่ันคงในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนตร นามโครตศรี (2553: 

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน บุคลากรม่ันใจว่างานท่ีปฏิบัติอยู่มีความม่ันคง  
ผู้บริหารสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในตําแหน่งของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน สํานักงานมีตําแหน่งพร้อมท่ีจะก้าวข้ึนไป

ตามลําดับ มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และการมอบหมายงานท่ีทําให้ต้องใช้ความรู้

ความสามารถท่ีสูงข้ึนเสมอ 
10. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่กอง (2558:  

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  สํานักงานจําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน มีการจัดตรวจสุขภาพทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาเป็นประจําทุกปี สถานท่ีท่ี

ทํางานถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬาและสันทนาการ มีการ
เตรียมความพร้อมและมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากร คํานึงถึงการจัด

สภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม ทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ เป็นต้น  
แนวทางคุณภาพชีวิตการทํางานตามความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม บางส่วนเห็นว่าค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ควร

เพ่ิมรายได้ท่ีเพียงพอสําหรับสภาพเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าตอบแทนน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณท่ีได้รับและเนื้องานท่ีทํา 
ควรพิจารณาปริมาณงานท่ีสอดคล้องกับค่าตอบแทนและมาตรฐานตําแหน่ง ควรปรับเพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว เช่น ค่าครองชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นต้น  

2. ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนแม้จะมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ แต่การ
จํากัดจํานวนบุคลากร ทําให้ต้องแบกรับภาระงานค่อนข้างมาก จนไม่มีเวลาในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ สํานักงานควรมีแนว

ทางการส่งเสริมด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน  
3. ด้านความม่ันคงในการทํางาน สถานภาพของสํานักงานเป็นส่วนราชการท่ีมีความม่ันคงดี แต่ในเรื่องความก้าวหน้า

ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลงานของแต่ละคน ส่วนมากเห็นว่ามีความม่ันคงแต่ขาดความก้าวหน้าท่ีชัดเจน เนื่องจากโครงสร้างและ
งบประมาณ ควรดูแลเรื่องความก้าวหน้าและผลประโยชน์ให้บุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

4. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบทุกจุดภายในสํานักงานและจัดเวรยาม 
ตลอด 24 ชั่วโมง และกําหนดมาตรการป้องกันภัยจากบุคคลภายนอก  

5. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน บางคร้ังไม่มีโอกาสประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น และบางทีมีผู้เห็นต่างแต่ไม่กล้า

แสดงออกในที่ประชุม ควรรับฟังสิ่งท่ีบุคลากรต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้ชี้แจงเหตุผล

ของผลการดําเนินงาน  
6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน งานทําให้ชีวิตส่วนตัวน้อยลงจนไม่มีเวลาทํากิจกรรมอ่ืน บางคร้ังต้อง

นํากลับไปทําท่ีบ้านหรือชุมชนเพ่ิมเติมเป็นประจํา ควรจัดสรรเวลางานและครอบครัวให้สมดุล และลดปริมาณงานท่ีตอบสนอง

ตวัชี้วัดของผู้บริหาร  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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7.ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม สาธารณสุขเป็นงานบริการท่ีทําประโยชน์ต่อสังคม ควรช่วยเหลือ

สังคมในทุกโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันงบประมาณน้อยต้องไปของบจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ควร
ส่งเสริมงบประมาณในการให้บริการต่าง ๆแก่ประชาชน และบูรณาการทรัพยากรทางสังคมให้เหมาะสม 

8. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา  
9. ด้านสภาพการทํางาน ควรกําหนดปริมาณให้เหมาะสมและมีอุปกรณ์ช่วยต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานอย่าง

เพียงพอและสามารถใช้งานได้  
10. ด้านความภูมิใจในองค์กร สํานักงานควรจัดโครงสร้างให้เป็นระบบ แบบแผนงาน ระเบียบ ขอ้ปฏิบัติงาน ภารกิจ

และมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ สํานักงานสาธารณสุขควรกําหนดนโยบายด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทนให้มี

ความยุติธรรมสอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงและความเท่าเทียมกัน ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้ทุนการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีการจัดหาอุปกรณ์ภายในสํานักงานท่ีทันสมัย และเพียงพอต่อ

การใช้งานของบุคลากร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีมี

ความละเอียดมากข้ึน ควรมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับความแตกต่างกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง

กัน   
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คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
Thai Workers' Characteristics 4.0 According to the View of Entrepreneurs  

in Nakhon Pathom Province 
 

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

roong001@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 365 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ดังน้ี 1.1) ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0 ได้แก่ ด้านความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และบุคลิกภาพ และด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและความยุติธรรม 1.2) ด้านทักษะท่ีจําเป็นของแรงงานไทยยุค 4.0 
ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ และด้าน
ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 1.3) ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0 ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2) แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
แรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการเสนอว่า ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกิจ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งหรือสองภาษาข้ึนไป  

 
คําสําคัญ: คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0  ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

This research aims to: 1) to study Thai workers' characteristics 4.0 according to the view of entrepreneurs 
in Nakhon Pathom Province, and 2 ) to study the approaches for strengthening Thai workers' characteristics 
4.0. The samples used in this study were 365 business entrepreneurs in Nakhon Pathom Province. The tools 
used for data collection are questionnaires. Data analysis using frequency, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. 

 The research found that: 1) Thai workers' characteristics 4.0 according to the view of entrepreneurs 
at a high level in all aspects. 1.1) The desirable qualifications of Thai workers 4.0 are self-discipline and 
responsibility, morality ethics and personality, and the dedication to the public and justice. 1.2) The skills 
needed for Thai workers 4.0 are interpersonal skills, the ability to perform tasks and solve problems 
professionally, and communication skills and information presentation. 1 .3) Knowledge of Thai workers 4.0 
are knowledge and understanding about business operations and knowledge and understanding about 
using language for communication. 2) The approaches for strengthening Thai workers' characteristics 4.0 
according to the view of entrepreneurs proposed that there should be knowledge about laws rules and 
regulations related to business operations, knowledge and understanding of modern business administration 
techniques, knowledge about the application of information technology in business operations,  and 
knowledge of foreign languages one or two languages or more. 
 
Keywords: Thai workers' characteristics 4.0, entrepreneurs in Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันสถานประกอบการธุรกิจอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้พรมแดน ท้ังด้านสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และท่ีสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ทําให้สถานประกอบการ

ต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์และกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาส่งผลให้เกิดการแข่งขัน

กันอย่างรุนแรงและรวดเร็วทุกด้าน การท่ีสถานประกอบการแต่ละแห่งจะสามารถดํารงศักยภาพของตัวเองให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคู่แข่งได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยแรงงานท่ีมีคุณภาพด้วย ซ่ึงก็หมายถึง

การพัฒนาแรงงานที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากข้ึน และการท่ีจะรับแรงงานเข้ามาใหม่ก็ต้องมีการกําหนดใช้กลยุทธ์ในการสรรหา

และคัดเลือกให้ได้แรงงานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ประกอบการต้องการซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถพร้อมท่ีจะทํางานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการได้ทันที  
ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินงานของสถานประกอบการก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต 

ภาคการค้าและการบริการ เนื่องจากไทยกําลังจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (บวร เทศารินทร์, 2560: ออนไลน์) “แรงงาน”ถือเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีสุดสําหรับสถานประกอบการ ผลการสํารวจผู้ประกอบการกว่า 800 บริษัท ในปี 2017/18 ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ทศพร โชคชัยผล และคณะ, 2561: ออนไลน์) พบว่า การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาสําคัญของสถานประกอบการใน

ไทย โดยกว่าร้อยละ 20 ขาดแคลนแรงงานทักษะ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัล เช่น การเขียนโปรแกรมใหม่ การพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงถึงขนาดทําให้สถานประกอบการใหญ่หลาย

แห่งต้องจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานจํานวนมาก เพราะไม่สามารถหาแรงงานไทยท่ีมีทักษะด้านการจัดการข้อมูลในไทยได้

เพียงพอ (ทศพร โชคชัยผล และคณะ, 2561: ออนไลน์) ปัญหาทักษะแรงงานในสังคมไทยคือ ไม่สามารถสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ

ได้ทันกับความต้องการ ผู้ประกอบการต้องหาแรงงานทักษะเพ่ิมกว่า 5 ล้านคน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

มาเลเซียและสิงคโปร์ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2560) ดังนั้น กระบวนทัศน์ในการ

พัฒนาแรงงานไทยภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  จึงเป็นหนึ่งมาตรการท่ีเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคนในระยะยาว 
โมเดลนี้จึงถูกใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ันคั่ง และย่ังยืนตามแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการให้

เกิดผลออกมาเป็นรูปธรรม เน้นทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีถูกต้อง แต่สิ่งท่ีน่าห่วงท่ีสุดคือการพัฒนาแรงงานเดิมสู่แรงงานยุค 
4.0 เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย พบว่าจุดอ่อนสําคัญท้ังท่ีประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มท่ี

จะเกิดในอนาคตคือ การขาดความรู้ท่ีสําคัญ ทักษะท่ีจําเป็น และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น  ขาดทักษะในการทํางานได้จริง 
ขาดทักษะการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน เพราะการทํางานร่วมกันเป็นทีมต้องมีการติดต่อประสานงานกัน รวมถึงขาด
ทักษะด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศซ่ึงจําเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ขาดการเรียนรู้ภาษารวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของ

แรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นเพ่ือนร่วมงานด้วย (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2554: 163-165) โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะท่ี

ผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมขึ้น ตลาดแรงงานไทยมีการปรับตัวด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน ด้านแรงงานต้องเร่งเสริมทักษะทํางานได้หลากหลาย (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2560: 
ออนไลน์) อาทิ ทักษะคอมพิวเตอร์และด้านการบริการ เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแรงงาน 4.0 ให้มีผลิตภาพสูง จะต้อง
ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือให้แรงงานพัฒนาตนเองและฝึกอบรมทักษะท่ีสถานประกอบการ

ธุรกิจต้องการซึ่งอาจเป็นทักษะใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ต่อเนื่อง มีวินัยและคุณธรรม การท่ีผู้ประกอบการ

มีความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะสูงดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมีการนํานวัตกรรมท่ีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบการทํางาน มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ช่วยลดการทํางานซับซ้อน รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้งานในสถาน
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ประกอบการท่ัวไป ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลา เพ่ิมคุณภาพงาน หากแรงงานไทยไม่สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง

และความต้องการของสถานประกอบการเหล่านั้นแล้ว ท้ายท่ีสุดแรงงานจะถูกเลิกจ้าง ตกงาน ขาดรายได้ ประเด็นเหล่านี้เป็น

ปัญหาท่ีสําคัญอย่างมาก การวางแผนเตรียมแรงงานในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การสร้างแรงงานท่ีสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ในโลกไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงความรู้ท่ีมีข้อจํากัดน้อยลง ใน
การกําหนดกลยุทธ์และวิธีการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายของสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาซ่ึงแรงงานท่ีเป็นคนเก่งและคนดี 
ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะของแรงงานรุ่นใหม่ตามกรอบของคุณลักษณะในเรื่องของความรู้ (knowledge) ความสามารถ 
(ability) ทักษะ (skill) และคุณสมบัติ อ่ืน ๆ (other characteristics) น่าจะเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับสถาน

ประกอบการ (เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, 2559: ออนไลน์) 
ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการด้านธุรกิจจํานวนท้ังหมด 7,181 แห่ง ท่ีจําเป็นต้องใช้แรงงานรุ่นใหม่ ๆ 

ได้แก่ ธุรกิจด้านการผลิตอาหาร ด้านเกษตรกรรม ด้านโรงแรมและภัตตาคาร ด้านการขายปลีก ด้านการซ่อมแซมยานยนต์ 
และด้านการก่อสร้าง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายแห่ง (ผู้ประกอบการธุรกิจ, สัมภาษณ์: 2561) พบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีแรงงานท่ีมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหลายประเด็น ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นความรู้ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ด้านทักษะ เช่น ขาดทักษะการใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขาดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้สารสนเทศ และด้าน
คุณสมบัติ เช่น การทํางานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์และไม่มุ่งเน้นการให้บริการ เป็นต้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นท่ีมาของการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของ

ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถและ

คุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแรงงานตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency)   
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้

ความรู้ทักษะและเจตคติท่ีบูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546: 
257 อ้างถึงใน ประภัสสร มีน้อย, 2553: 13) กล่าวถึงสมรรถนะหมายถึง ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และ
แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายของงานในตําแหน่งนั้น ๆ ซ่ึงสมรรถนะแต่ละตัวจะมี

ความสําคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างไป นอกจากหมายถึงคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
แล้ว อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ (2547: 61 อ้างถึงใน วิทยา พูลศิลป์, 2553: 7) ได้ให้คํานิยามเพ่ิมเติมไว้ว่า คือคุณสมบัติต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ค่านิยมจริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมขององค์การ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องสามารถจําแนกได้ว่า ผู้ท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นหรือคุณลักษณะ

สําคัญอะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุท่ีทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการ เป็น

ต้น คุณลักษณะและความสามารถท่ีมาจากตัวคนท้ังหมดท่ีสะท้อนออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางานท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิง

เหตุผลและก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (superior performance) ท่ีองค์การต้องการโดยมีท่ีมาจากพื้นฐานความรู้ (knowledge) 
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ทักษะ (skill) วิธีคิด (self-concept) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) (เรชา ชูสุวรรณ, 2550 อ้างถึงใน 
เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง, 2557: 11) คือ ความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อผลลัพธ์ และโอกาสในการประสบ

ความสําเร็จในงานท่ีทํา โดยคนท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับลักษณะงานน้ัน ๆ มากกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูง

กว่าคนท่ีมีสมรรถนะน้อยกว่า (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2552: 25 อ้างถึงใน ประภัสสร มีน้อย, 2553: 12) กล่าวโดยสรุป 
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ และสร้างผลงานได้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีสูงกว่าคนท่ัวไป 
 

3.2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน 4.0  
จากการดําเนินนโยบายไทยแลนด์ยุค 4.0 เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดการปฏิวัติระบบการทํางาน (Transformation) และการแข่งขันของตลาดโลกเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้

ต้องการแรงงานพันธุ์ใหม่คือ แรงงาน 4.0 ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ เน่ืองจากเป็นแรงงานท่ีมีความสามารถโดด

เด่นหรือแตกต่างจากคนอ่ืน และมีความพิเศษย่อมเป็นท่ีต้องการของทุกองค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยี สามารถนํานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังจะต้องมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะ

ทุกอย่างของระบบเทคโนโลยีใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน หากได้แรงงานเหล่านี้เข้ามาร่วมงานก็เหมือนได้ฟันเฟืองท่ี

แข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนให้สถานประกอบการก้าวหน้า ดังนั้น การพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานให้เป็นท่ีต้องการของ

ผู้ประกอบการเป็นสิ่งสําคัญ (บวร เทศารินทร์, 2560: ออนไลน์) คําว่า “คุณลักษณะ” ในท่ีนี้ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ี

ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจํา ซ่ึงบุคคลมีก่อนจะได้มาซ่ึงสิทธิหรือตําแหน่ง (ราชบัณฑิต, 2525: 189 อ้างถึงใน วิลาวัลย์ 
สุนทรสิงห์ และจิรัฏ ชวนชม, 2551: 7) สําหรับแนวทางการพัฒนาแรงงานคือ การปรับปรุงส่งเสริมกระบวนการท่ีทําให้ผู้รับ

การฝึกวัยทํางานมีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการทํางาน โดยวิธีการ
ฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 
2545) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานมากข้ึน  
จากการทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาแรงงาน 4.0 (นพวรรณ จุลกนิษฐ, 2559: ออนไลน์) พบว่า คุณสมบัติ

พิเศษของแรงงาน 4.0 ควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 9 ประการ ได้แก่ 1) ทันโลกทันเหตุการณ์ 2) ใช้เทคโนโลยีเป็น 3) มีทักษะ

ด้านภาษา เพราะภาษาท่ีสองและสามกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแรงงานท่ีต้องการความก้าวหน้า หากมีทักษะภาษาดีจะช่วยใน

การสื่อสารมีประสิทธิภาพทํางานร่วมกันได้ราบรื่น สอดคล้องกับผลการสํารวจของจ๊อบส์ ดีบี เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็น

มากท่ีสุดสําหรับผู้ประกอบการพบว่า นายจ้างกว่า 62% เห็นว่าการมีทักษะด้านภาษาและการส่ือสารท่ีดีสําคัญมากท่ีสุด  4) 
จัดการข้อมูลได้ตลอดทุกท่ีทุกเวลา เป็นไปได้ท่ียุคนี้ข้อมูลท่ีเข้ามาแต่ละวันมหาศาล ดังนั้นแรงงานต้องมีความสามารถบริหาร

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี รู้จักเลือกรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ จัดการกับข้อมูลอย่างรู้คุณค่า ย่อมไม่ได้เกิดจากปริมาณ

ข้อมูลท่ีมีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรู้จักบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5) 
ความสามารถเปิดรับความรู้ใหม่เป็นน้ําครึ่งแก้ว ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ รู้จักเพ่ิมพูนทักษะเพื่อสร้างโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 6) ปรับตัวได้ดี เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา คนท่ียอมรับและเตรียม

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้จะยืนหยัดและฝ่าฟันวิกฤติท้ังในชีวิตและการทํางานได้ 7) มีความสามารถหลากหลาย ในเวลาท่ี
สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานหรือมีการโยกย้ายงาน แรงงานท่ีมีทักษะหลากหลายย่อมได้เปรียบกว่าแรงงานท่ีทําได้

อย่างเดียว 8) มีความสามารถในการเป็นผู้นําได้ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆเพ่ือให้งานสําเร็จ 9) มี
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะการทํางานต้องใช้ความอดทนสูง เปิดใจท่ีจะเรียนรู้ให้มาก  
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3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดสมรรถนะของแรงงาน ได้แก่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (2561: บทคัดย่อ) 

วิจัยเรื่อง “ความต้องการแรงงานและการผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ

สัมภาษณ์ด้านสมรรถนะของแรงงานท่ีผู้ประกอบการต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสําคัญในด้านสมรรถนะท้ัง 8 ด้าน 
โดยจัดเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ รองลงมา 2) ทักษะการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและความต่างด้านความคิด ทัศนคติ 4) ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 5) ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา 6) ทักษะด้านการสื่อสาร

และรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8) ทักษะด้านการสร้างสรรค์

นวัตกรรม ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ พบว่า สมรรถนะที่ให้ความสําคัญนอกเหนือจากทักษะท้ัง 8 ข้อ คือ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาท่ัวไป และวิชาชีพ เน้นทักษะการเป็นนักปฏิบัติ ทักษะเฉพาะประเภทวิชาตามประเภท เช่น 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยระบบการเกษตรสมัยใหม่ ระบบ

ธุรกิจดิจิทัล ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาดออนไลน์ ควรมีทักษะด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็น

นักเขียนโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือถือ มีสมรรถนะการดําเนินธุรกิจ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แรงงานสามารถใช้เคร่ืองมือฮาร์ดแวร์สมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ และสมรรถนะแรงงานตาม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการพัฒนาสมรรถนะตามแนวคิดโมเดลสมรรถนะ KSL31220 (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2560 
อ้างถึงใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, 2561: ค) ข้อค้นพบอีกประเด็นท่ีควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพ่ือการพัฒนา

ยกระดับความสามารถของแรงงาน ลดจุดอ่อน เติมเต็มจุดแข็ง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความรู้และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ งานวิจัยของประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531: 

12-16) กรมอาชีวศึกษา โดยกองแผนงาน ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในเร่ือง “คนอย่างไรท่ีนายจ้าง

ต้องการ” จากคําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดท่ีได้ระบุคุณสมบัติลูกจ้างหรือแรงงานท่ีต้องการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
คุณสมบัติทางด้านวิชาการและคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม สําหรับคุณสมบัติด้านวิชาการ บางตําแหน่งข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของตําแหน่งนั้น หลายแหล่งเน้นเป็นพิเศษว่าคะแนนเฉลี่ยต้องอยู่ในระดับท่ีดีและตรงกับสายงาน ท่ีสําคัญมากประการ

หนึ่งท่ีนายจ้างระบุค่อนข้างเด่นชัดก็คือ ความรู้ภาษาอังกฤษ นายจ้างบางแห่งไม่คํานึงถึงผลการเรียนโดยให้เหตุผลว่า คนทํางาน

ดีไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง คนเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องทํางานดี ท่ีนายจ้างเน้นมากเป็นพิเศษคือ เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ได้แก่ 
ความอดทน มีวินัย ซ่ือสัตย์ มีน้ําใจ ยอมรับสภาพงาน รอบคอบ สู้งาน มีเจตคติท่ีถูกต้องต่องาน ตลอดจนคุณสมบัติเสริมด้าน

อ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการปรับตัวทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ บุคลิกดีและมีความเป็นผู้นํา เป็นต้น  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านทักษะ ได้แก่ งานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-163) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน” พบว่า แรงงาน
ท่ีดีควรมีความรู้และความเข้าใจเร่ืองทักษะการทํางาน บุคคลจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ท่ีใช้ในงานเป็น

พ้ืนฐาน มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และมีทัศนคติหรือจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน แต่นอกจากความรู้และทักษะเฉพาะท่ี

เกี่ยวกับงานแล้ว ทักษะการทํางานท่ีเป็นท่ีต้องการในอนาคต คือ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษา (ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ) ความรู้และทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์) ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารได้แก่ การพูด  การฟัง การประสานงาน  การคิดวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจน
จิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความขยัน ความอดทนและการมีนิสัยรักการเรียนรู้ โดยเสนอว่า ทุกฝ่าย

ท่ีเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะการทํางานให้เหมาะสมกับวัย หน้าท่ี และความรับผิดชอบ พรทิพา  แซ่
เอ้ียว (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง “ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในประเทศไทย” พบว่า สถานประกอบการให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้าน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1321



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1349 

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับตํ่ากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี รวมท้ังบุคลากรควรมี

ท้ังความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้และทักษะด้านการบริหารและการติดต่อ 
ประสานงาน ข้อเสนอแนะคือ สถาบันการศึกษาควรสร้างบุคลากรรองรับการขยายตัว โดยเน้นให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ

ต่ํากว่าปริญญาตรีควรมีความรู้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการปฏิบัติงานจริง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควร

มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ในการเขียน และผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีควรมีความรู้ในการ

ถ่ายทอดเทคนิคการทํางาน  มีความรู้เร่ืองระบบการจัดการ และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
และสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555: 163-165) ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของกําลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา 
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า ผู้ทํางานควรมีความสามารถในการส่ือสาร โดยเฉพาะการสื่อสารกับแรงงานต่าง

ด้าว ให้เข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และรู้จักการประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงอาจจะมีการพัฒนาแรงงานไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยการเปิดหลักสูตรในการอบรม

สอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมาย ซ่ึงจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อแรงงานและผู้ประกอบการในภาพรวม  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดสมรรถนะ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531) พัฒนาวดี ชูโต (2546) 
พรทิพา  แซ่เอ้ียว (2551) วิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551) ชินวัตร เชื้อสระคู (2551) สุครีพ โพธิ์ชัย (2552) 
วิทยา พูลศิลป์ (2553) สมหมาย ชาญสิกขกร (2553) ประภัสสร มีน้อย (2553) อารีย์ มยังพงษ์ (2553) ปราณี หม้ันเขตวิทย์ 
(2555) สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555) เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง (2557) กฤตสุดา เขียวอุบล (2558) และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ (2561) เป็นต้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยธุรกิจด้านการผลิต

อาหาร  ด้านเกษตรกรรม ด้านโรงแรมและภัตตาคาร ด้านการขายปลีก ด้านการซ่อมแซมยานยนต์ และด้านการก่อสร้าง 
จํานวน 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอ

กําแพงแสน และอําเภอพุทธมณฑล จํานวน 7,181 คน (สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม, 2561) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐมที่ได้เข้าร่วมประชุมกับสํานักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จํานวน 365 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซ่ีและมอร์แกน โดยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย  

       

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้การเก็บรวบรมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากกรอบแนวคิด

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็น

คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 

ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0   

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ด้านทักษะท่ีจําเป็นของแรงงานไทย 4.0   

3. ทักษะทางปัญญา และการใช้ความคิด 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้สารสนเทศ 

6. ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

7. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

8. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0   

9. คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

10. การทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นการให้บริการ 

11. การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

12. มนุษยสัมพันธ์  

13. ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 

14. การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และความยุติธรรม 

15.  ภาวะผู้นํา แรงจูงใจและเจตคติท่ีด ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ตําแหน่ง 
6. ระยะเวลาในการทํางาน 
7. รายได้ต่อเดือน 
8. ลักษณะงานท่ีทํา 
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ

ประกอบธุรกิจ 
10. จํานวนบุคลากร 
11. ประเภทธุรกิจ 
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แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ต่อเดือน ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบ

ธุรกิจ จํานวนบุคลากร และประเภทธุรกิจ ลักษณะคําถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านคุณสมบัติของแรงงานไทย 4.0 เป็นคําถามแบบปลายปิด โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) และตอนท่ี 3 
เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ เป็นคําถาม

แบบปลายเปิด  
 

      การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีวิเคราะห์โดยการ

หาค่าความถี่และค่าร้อยละ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ระยะเวลาในการทํางาน รายได้
ต่อเดือน ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนบุคลากร และประเภทธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ  

 
6. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อย

ละ 55.6 อายุ 31-40 ปี จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.7 มีสถานภาพโสด จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 190 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.1 ระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ปี จํานวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.7 6 รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึน

ไป จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ลักษณะงานท่ีทํามากท่ีสุด คือ งานท่ีต้องใช้สมอง/ ปัญญา จํานวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.4 ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบธุรกิจ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 จํานวนบุคลากร

มากท่ีสุด คือ 100 คนข้ึนไป จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ประเภทธุรกิจด้านการผลิตอาหาร จํานวน 105 คิดเป็น    
ร้อยละ 28.8 ตามลําดับ 

 

  คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.149, S.D= 0.676) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี  

 1. ด้านความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.045, S.D= 0.741) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ แรงงานควรมีความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านธุรกิจและ

บริหารจัดการระบบงานธุรกิจได้ดี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ท่ีควรนํามาใช้  มีความรู้
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และมีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ท่ี เรียนและมี

ความสามารถเชิงธุรกิจ 2) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร แรงงานควรมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศโดยภาษาใดภาษาหนึ่งหรือสองภาษาข้ึนไป ตามลําดับ 
            2. ด้านทักษะที่จําเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.162, S.D= 0.655) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงงานควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถเข้าถึงบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 2) ความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ แรงงานควรมีทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถ
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วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็นของปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหา มีทักษะพ้ืนฐานในภารกิจงานของตนเอง สามารถ
ทํางานอย่างมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดีและแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที 3) ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ  แรงงานควรมีทักษะการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารความคิดของตนเองกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน มีความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจได้ 4) ทักษะการใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แรงงานควรมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะการซ่อมแซมการดูแลและรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง

สมํ่าเสมอ และมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 5) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้สารสนเทศ แรงงานควรมีความใฝ่รู้ในการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและการ

คัดเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องมาใช้งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และมีความสามารถในการคํานวณข้ันพ้ืนฐานได้เป็น

อย่างดี 6) ทักษะทางปัญญา และการใช้ความคิด แรงงานควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางใน

การทํางานเพ่ือให้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน มีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถ
เรียนรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพ ตามลําดับ 
              3. ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.241, S.D= 0.633) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 
แรงงานไทย 4.0 ควรมีระเบียบวินัยในการทํางาน ตรงต่อเวลาสมํ่าเสมอ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี และยอมรับผลการกระทําของตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ี 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ แรงงานไทย 4.0 
ควรประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามกาลเทศะด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียรต้ังใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม

กับกาลเทศะ 3) ด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และความยุติธรรม  แรงงานไทย 4.0 ควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง 
ยุติธรรม สอดคล้องกับความเป็นจริง มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ แก่ผู้อ่ืน
ตามกําลังสติปัญญา วางตนเป็นกลางอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 4) ด้านการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นการให้บริการ 
แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ ให้คําแนะนําและคําปรึกษา การให้บริการอย่างเท่าเทียม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เน้นคุณภาพการบริการท่ีฉับพลัน รวดเร็ว  ทํางานด้วยความเต็มใจแม้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วก็ตาม 5) ด้านมนุษย

สัมพันธ์ แรงงานไทย 4.0 ควรย้ิมแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ให้คําแนะนําท่ีเป็น

ประโยชน์ตามท่ีผู้รับบริการต้องการ การติดต่อประสานงานและให้คําปรึกษาในการหาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่

ผู้รับบริการอย่างเต็มใจ มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของเพ่ือนร่วมทีม 6) ด้าน
การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถในการปรับตัวในความไม่แน่นอน

และสภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก และมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทํางานใหม่เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด มีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องของงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ 
สามารถเข้ากับบุคคลทุกระดับได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ มีความคิดนอก
กรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอท่ีจะ

นําโอกาสมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 7) ด้านภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และเจตคติท่ีดี แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถใน
การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทํางานได้อย่างเหมาะสมมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดกว้างไกล กล้า
ตัดสินใจด้วยเหตุผล ชื่นชมความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดกําลังใจในการพัฒนาให้ดีขึ้น และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ตามลําดับ 
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แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงาน 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ สามารถสรุปแนวทางได้ ดังน้ี    
1. ด้านความรู้ แรงงานไทย 4.0 ควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ สถานประกอบการควรมี

การจัดอบรมบรรยายเก่ียวกับเร่ืองแรงงานไทย 4.0 และมีสื่อออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงและตอบโจทย์ ตัวแรงงานไทยควรมี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยนําเอาไอทีเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังยังควรมีความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะทุกอย่างของระบบไอทีล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ควรมีการให้ความรู้กับ

แรงงานในส่วนของการผลิต เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามสถานการณ์ ควรมีความรู้มีวุฒิประกอบในการทํางานท่ี

เหมาะสมในตําแหน่งงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ในการสื่อสารได้ และมีการวางแผนก่อนการทํางานอยู่เสมอ 
นอกจากน้ีควรมีความรู้ทางกฎหมาย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามาประกอบในการทํางาน และมีความรู้ท่ีทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

   2. ด้านทักษะ สถานประกอบการควรมีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแบบลงมือทํา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน

ยุค 4.0 เนื่องจากมีการหันมาพ่ึงเทคโนโลยีมากข้ึน แรงงานไทย 4.0 จึงต้องเร่งเสริมทักษะทํางานให้หลากหลาย ท้ังการปรับตัว

โดยต้องมีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้

เป็นอย่างดี สถานประกอบการควรมีการคัดเลือกแรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ตัว
แรงงานควรมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในทุกบริบทและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจําเป็นในการทํางานหรือการประกอบธุรกิจ 

   2.3 ด้านคุณสมบัติ แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คํานึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ให้

ท่ัวถึง เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการบางแห่งหรือแรงงานบางตําแหน่งยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร แรงงานควรเป็นผู้มี

วิสัยทัศน์อันกว้าง สามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ  ไวต่อข้อมูลและการเปล่ียนแปลงใหม่ 
ๆ จําเป็นต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ ควรเป็นผู้ท่ีทํางานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความใส่ใจในเพ่ือน

ร่วมงาน ร่าเริงแจ่มใส จะต้องศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ รวมท้ังมีความคิดท่ีสร้างสรรค์  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ ดังน้ี 
  1. ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 อยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
     1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-
163) ศึกษาทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน พบว่า 
แรงงานควรมีความรู้และความเข้าใจเร่ืองทักษะการทํางาน บุคคลจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ท่ีใช้ในงาน

เป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง

ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพและ

คุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า นายจ้างท่ีมีอายุต่างกัน มีความต้องการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะด้านการใช้สารสนเทศ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นายจ้างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นายจ้างท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความต้องการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
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และด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง  
(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจ โรงแรมเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกลักษณะประจําตัว ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเดิม

นั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การแสดงออกทางความคิดและทางปัญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับกับความ

ต้องการบุคลากรของสถานประกอบการธุรกิจในปัจจุบัน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐมส่วน

ใหญ่จะส่งแรงงานไปทดสอบและอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545  
    1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร 
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ตามความต้องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวันออกท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและการ

สื่อสาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555: 163-165) ศึกษาวิจัยเร่ืองความพร้อมของกําลังคนรองรับการ

เปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ผู้ทํางานควรมีความสามารถในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากในจังหวัด

นครปฐมมีแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก และมีสถานศึกษาหลายแห่งท่ีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
เพ่ือให้แรงงานเรียนรู้และสามารถนําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 2. ด้านทักษะที่จําเป็นของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ี 
    2.1 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร  (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานลําดับแรกคือ มนุษยสัมพันธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ มยังพงษ์ 
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรด้านซอฟแวร์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็น

การสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน ระหว่างและหลังการทํางาน ซ่ึงทําให้แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
    2.2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มี
น้อย (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าแรงงานควรมีความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตสุดา เขียวอุบล  (2558 : 
บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ภาคธุรกิจบริการใน

จังหวัดพิษณุโลกท่ีสําคัญคือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที จึง
เป็นทักษะท่ีสําคัญของแรงงานไทย 4.0 
    2.3 ด้านทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : 
บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญระดับมากคือ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการแรงงานยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ

อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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    2.4 ด้านทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มี
น้อย (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่า การบริหารทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า รู้จักสรรหาและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ อาจเน่ืองมาจากสถานประกอบการส่วน

ใหญ่มีการฝึกอบรมแรงงานก่อนการทํางานท่ีว่าด้วยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และความปลอดภัยอย่างสูงท่ีสุดต่อการปฏิบัติงาน 
    2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้สารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับพรทิพา  แซ่เอ้ียว (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในประเทศไทย พบว่า สถาน
ประกอบการให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะด้านทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข และการใช้สารสนเทศ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบจําเป็นต้องอาศัยแรงงานท่ีมีทักษะในการอ่านและ

ตีความหมายคําชี้แจงและเร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการคํานวณบัญชีต้นทุน รายรับรายจ่าย และ
สินค้า  
    2.6 ด้านทักษะทางปัญญาและการใช้ความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากกรอบคุณลักษณะของบุคลากรในส่วนราชการ 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักท่ีส่วนราชการต้องการคือ ทักษะการใช้ความคิด สอดคล้องกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ (2561: บทคัดย่อ) วิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้านทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการมีทัศนะว่าแรงงานที่แสดงออกทางความคิดและทางปัญญา 
มีวิธีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถเพ่ิมมูลค่าในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
  3. ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
     3.1 ด้านความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความมีวินัยในตนเอง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานแรงงานท่ีว่าด้วยความมีวินัยในตนเองทั้งในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การแต่งกายท่ีสุภาพ เหมาะสมกับ

กาลเทศะ และความรับผิดชอบในยอมรับผลของการปฏิบัติงานไม่ว่าผลงานนั้นจะออกมาในทางบวกหรือทางลบ 
      3.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531: 12-16) จาก
การสัมภาษณ์คุณสมบัติลูกจ้างท่ีต้องการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือคุณสมบัติทางด้านวิชาการและคุณสมบัติทางด้านจริยธรรม

และคุณธรรม คนทํางานดีไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง คนเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องทํางานดี เร่ืองท่ีนายจ้างเน้นมากเป็นพิเศษคือ 
จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณในการให้บริการ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานส่วนหน่ึงได้รับการขัดเกลาจาก

สถาบันครอบครัวท่ีได้มีการอบรมและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก การแนะนําปฐมนิเทศในเร่ืองของบุคลิกภาพ ด้านการมีสัมมา

คารวะ การแต่งกาย การปฏิบัติตนกับผู้ท่ีอาวุโสในสถานประกอบการ ซ่ึงยังรวมไปถึงสถานบันการศึกษา และสภาพแวดล้อม

สังคมท่ีได้หล่อหลอมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ สอดคล้องกับสุครีพ โพธิ์ชัย (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจริยธรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนทุกกลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านจริยธรรมของผู้บริหารโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักและ
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คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ

หลักของบุคลากรสายสนับสนุนมี 13 ด้าน โดยเรียงลําดับความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอันดับท่ี 1 คุณธรรม

จริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตสุดา เขียวอุบล (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน

ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการภาคธุรกิจบริการในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม

อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
     3.3 ด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและความยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุครีพ โพธิ์ชัย (2552 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งเปือย อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และด้านความยุติธรรมต่อผู้อ่ืนอยู่ในระดับ

มาก ท้ังนี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปลูกฝังของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมในด้านการ

อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้คนส่วนมาก และมีความยุติธรรมในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงาน โดย
ไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
            3.4 ด้านการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และมุ่งเน้นการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของชินวัตร เชื้อสาคู (2551: 
บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้าร้านทรูมูฟ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านจิตใจใฝ่บริการ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) 
ผลการวิจัยพบว่า การทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมุ่งเน้นการให้บริการ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากความตั้งใจท่ีอยู่ในตัวบุคคลนั้นเองท่ี

จะต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จโดยให้การบริการด้วยความเต็มใจ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า การให้ความม่ันใจกับ

ลูกค้า  การตอบสนองต่อลูกค้าเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือไว้ใจของลูกค้าท่ีมีต่อสถานประกอบการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
            3.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ

และคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาค

ตะวันออกท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3 ลําดับแรก 
คือ มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ 
ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาเขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการสํารวจคุณลักษณะของบุคลากรท่ีสําคัญคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่าผู้ประกอบการต้องการ

บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ มีเจตคติและความรู้สึกท่ีดีต่องานและเพ่ือน

ร่วมงาน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการร่วมกันระหว่างแรงงานใหม่และแรงงาน

เก่า ยังรวมไปถึงระดับผู้บริหารได้มีกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของกฤตสุดา เขียวอุบล  (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถาน

ประกอบกิจการ ภาคธุรกิจบริการในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของแรงงานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ตามลําดับดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ดา้นความสามารถในการปฏิบัติงาน และการสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
            3.6 ด้านการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร 
(2553 : บทคัดย่อ) พบว่า คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการดําเนินการเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการเปิดโอกาสให้แรงงาน

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการให้คําแนะนํากับแรงงานท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้มีการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมซ่ึงอาจส่งผลให้แรงงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยเต็มใจ คล่องแคล่ว และมีความคิดริเริ่มในการทําสิ่งใหม่ ๆ 
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            3.7 ด้านภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และเจตคติท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-163) ศึกษา

ทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน พบว่าแรงงานจะ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีทัศนคติหรือจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน ส่วนด้านภาวะผู้นําเป็นสมรรถนะหลักของ

บุคลากร สอดคล้องกับประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าด้านแรงจูงใจ/เจตคติเป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง  (2557 : บทคัดย่อ) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานอาจได้รับการฝึกให้มีภาวะผู้นํา

ท้ังในเรื่องของการตัดสินใจท่ีได้รับมอบอํานาจแบบเด็ดขาดเพียงแค่คนเดียว และมีแรงจูงใจในการทํางานให้ประสบ

ความสําเร็จ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อตนเอง  
 

แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
 1. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านความรู้ตามทัศนะของผู้ประกอบการ แรงงานไทย 4.0 ควรมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมบรรยายเกี่ยวกับเร่ืองแรงงานไทย 4.0 
และมีสื่อออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงและตอบโจทย์ แรงงานควรจะความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยนําเอา
ไอทีเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังยังควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะทุกอย่างของระบบไอทีล้วนแต่เป็น

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรจะต้องมีการให้ความรู้กับแรงงานในส่วนของการผลิต เพ่ือให้แรงงาน

สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามแรงงานไทยยุค 4.0 เพราะบางคนยังไม่เข้าใจความหมาย แรงงานจะต้องมีความรู้ มีวุฒิประกอบ

ในการทํางานท่ีเหมาะสมในตําแหน่งงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ มีการวางแผนก่อนการ

ทํางานอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีความรู้ทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามาประกอบในการทํางาน ควรเป็น

ความรู้ท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) 
การวิจัยคุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการกรณีศึกษาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านความรู้เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องการในระดับมาก โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ

สรรหาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจในการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ด้านการฝึกอบรม 
การปฐมนิเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทํางาน การวางแผนกําลังคน การวิเคราะห์งาน การรักษาความ

ปลอดภัยในหน่วยงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์  
2. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านทักษะตามทัศนะของผู้ประกอบการ สถานประกอบการควรมีการ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแบบลงมือทํา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางานยุค 4.0 เนื่องจากมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน จึง
ต้องเร่งเสริมทักษะทํางานของแรงงานไทยให้หลากหลาย ท้ังการปรับตัวโดยต้องมีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อม

เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สถานประกอบการควรมีการคัดเลือก

แรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในทุกบริบท และแก้ไข
ปัญหาอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ควรมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจําเป็นในการทํางานหรือการ

ประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่มองว่าบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ควรมีความสามารถใช้เคร่ืองมือ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําลังคน การทําแผนเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การดําเนินงาน

เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสันทนาการ และสามารถดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
3. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านคุณสมบัติตามทัศนะของผู้ประกอบการ แรงงานไทย 4.0 ควร

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คํานึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงมากกว่านี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานประกอบการบางแห่งหรือแรงงานบางตําแหน่งยังไม่มีความ

พร้อมในเรื่องของแรงงานไทย 4.0 นอกจากแรงงานจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้าง สามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคต
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ได้เป็นอย่างดี ยังต้องกล้าตัดสินใจ  ไวต่อข้อมูลและการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ และแรงงานไทย 
4.0 ควรเป็นผู้ท่ีทํางานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใส่ใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่าเริงแจ่มใส หม่ันศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ และ
มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี หม้ันเขตวิทย์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางพัฒนาบุคลากรควร

พัฒนาด้านการเรียนรู้ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร และเน้นการมีส่วน

ร่วมภายในสถานประกอบการให้มากย่ิงข้ึน ด้านความสามารถ ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรในด้านทักษะการพูดและการ

ประสานงาน ด้านบุคลิกภาพ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น และกล้าคิดกล้า
แสดงออก 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ แรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม นอกจากจะเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด

ภาษาหน่ึงหรือสองภาษาข้ึนไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า  เป็นต้น  การมีทักษะพ้ืนฐานในภารกิจงานของตนเองจะ

สามารถทํางานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การเป็นผู้ตรงต่อ

เวลา และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของแรงงานไทยท่ีสอดรับกับนวัตกรรม 4.0  

โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังนายจ้างและลูกจ้าง รวมท้ังองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ควบคู่กับการประเมินเชิง

พฤติกรรม และผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาแรงงานไทยในมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและครบทุกประเด็น 
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ย้อนรอยยุทธศาสตร์ลฟุฮันซ่า  
Lufthansa Strategy: A Historical Revisit 
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บทคัดย่อ  

 
  สายการบินลุฟฮันซ่า เป็นสายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในเชิงจํานวนของฝูงบิน และมีบริษัทลูกในเครือหรือหน่วย
ธุรกิจย่อยเป็นจํานวนมาก ลุฟฮันซ่าเป็นหนึ่งในสายการบินผู้ก่อต้ังกลุ่มการบินพันธมิตร Star Alliance และเป็นสายการบิน  
ท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานในสมรภูมิของธุรกิจการบินท่ีแข่งขันกันอย่างรุนแรง ปัจจุบันจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็น
สายการบินระดับ 5 ดาว สายการบินแรกและสายการบินเดียวของภูมิภาคยุโรป ดังนั้น บทความนี้จะศึกษายุทธศาสตร์ของ
สายการบิน และย้อนอดีตประวัติศาสตร์ของสายการบินอย่างพอโดยสังเขป เพ่ือหาคําตอบว่า เพราะเหตุใดลุฟฮันซ่าจึงประสบ
ความสําเร็จอย่างมากในปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: ลุฟฮันซ่า  ยุทธศาสตร์  สายการบิน  ประวัติศาสตร์ 
 

Abstract 
 
  Lufthansa (IATA: LH/ ICAO: DLH) is the largest airline in Europe in terms of fleet size, with an array 
of its business units and its subsidiaries. Moreover, it is the founding member of Star Alliance. LH business 
strategy is one of the most successful to be reckoned with. Now LH becomes the only 5-star rating airline in 
European continent given by Skytrax. This Paper will trace back on the airlines’ brief history and its strategy to 
clarify how it becomes so promising nowadays. 
 
Keywords: Lufthansa, strategy, the airlines, history  
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1. แรกเริ่มกับยุคต้ังไข่หลังสงคราม (1950s-1960s) 
 

ต้นกําเนิดของลุฟฮันซ่านั้นเริ่มเม่ือ ค.ศ. 1926 ภายใต้ชื่อว่า Deutsche Lufthansa A.G. เรียกสั้น ๆ ว่า DLH ดําเนิน
กิจการในฐานะสายการบินแห่งชาติ (National Flag Carrier) ของเยอรมนีจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1945 ก็ได้ยุติลงเพราะการ

พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งท่ี2 ของรัฐบาลนาซี ความพยายามในการฟ้ืนฟูกิจการสายการบินแห่งชาติอีกคร้ังถูกริเริ่มโดยกลุ่ม 
Luftag ณ เมืองโคโลญ ในวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1953 สั่งเคร่ืองบิน Convair CV340S และ  Lockheed L1049 และสร้าง
ศูนย์ซ่อมบํารุงท่ีสนามบินฮัมบูร์ก กลุ่มการบิน Luftag ได้ใช้ชื่อและเคร่ืองหมายการค้า (logo) เดิมของ DLH หรือ Lufthansa 
จากการประมูลในราคาราว 30000 Deutsche Mark   

ในปี ค.ศ. 1955 ลุฟฮันซ่าได้รับสิทธิการบินสําหรับเท่ียวบินภายในประเทศ เชื่อมโยงจุดหมายปลายทางระหว่าง

เมือง ฮัมบูร์ก โคโลญ ดุซเซลดอฟ มิวนิค แฟรงค์เฟิร์ต และได้เริ่มขยายไปในเส้นทางระหว่างประเทศ อาทิ ลอนดอน แมดริด 
ปารีส นิวยอร์ค ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เศรษฐกิจระหว่างประเทศซบเซาและฐานะทางการคลังของหลายประเทศต่างอยู่

ในสภาวะฝืดเคือง (สรวิศ  ชัยนาม, 2552) อาจเกิดจากหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหรัฐอเมริกามีความพยายามในการฟื้นฟู

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยในทวีปยุโรป อเมริกามีนโยบายให้เยอรมนีตะวันตกเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม (Industrial 
Workshop) และเป็นปราการทุนนิยมเพ่ือต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวสต์ สหรัฐฯได้ใช้แผนการมาร์แชล (Marshall 
Plan) เพ่ืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปโดยรวม ซ่ึงรวมถึงความพยายามในการสนับสนุนกระบวนการ

บูรณาการยุโรป (European Integration) ด้วย กระนั้นกําลังซ้ือและการจับจ่ายไม่มาก ลุฟฮันซ่ากลับใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ส่งเสริมให้นักเดินทางมาท่องเท่ียว ณ เยอรมนีตะวันตก และเสนอทางเลือกในการต่อเคร่ืองเดินทางไปยังประเทศหรือภูมิภาค

อ่ืน ๆ ผ่านศูนย์กลาง (Hub) ณ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต บทบาทหลักของลุฟฮันซ่า อาจกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนหน้าตาของ

ประเทศ (Brand Ambassador) และส่งต่อภาพลักษณ์ท่ีดีไปยังต่างแดนการแบ่งแยกเยอรมนีเป็นตะวันตก-ออก (De Syon 
Guillaume, 2007) ท่ีดําเนินระยะเวลามาอย่างยาวนานนั้น ทําให้ลุฟฮันซ่าไม่สามารถเปิดเท่ียวบินตามตาราง (Scheduled 
Flight) ได้จนกระทั่งปี ค.ศ. 1989 และน่ีเป็นสาเหตุว่าเพราะเหตุใด ท่าอาศยานแฟรงค์เฟิร์ตจึงเป็น Hub สําคัญของสายการ

บินมาจวบจนปัจจุบัน 
 

 
ภาพท่ี 1 รัฐมนตรี Johannes Giesberts เดินทางโดยสายการบินลุฟฮันซ่า 

ที่มา: Facebook Page Lufthansa Group Aviation Services 
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2. เข้าสู่ยุคเครื่องบินลําตัวกว้าง (Wide Body Era: 1970s-80s) 
 

  ก่อนหน้านี้ สําหรับเท่ียวบินข้ามทวีปและจุดหมายปลายทางตะวันออกไกล (Far East Destination) อย่าง ไทย 
ฮ่องกง โตเกียว อัฟริกาใต้ ลุฟฮันซ่าได้ใช้เคร่ืองบินแบบ Boeing 707, 727 เป็นหลัก รวมถึงสั่งซ้ือเครื่องบินแบบ Boeing 737
อีกด้วย Lufthansa จึงถือเป็นลูกค้ารายแรก (launched customer) ของเคร่ืองบินรุ่นนี้ series 737  ซ่ึงเป็นอากาศยานรุ่นท่ี

ขายดีท่ีสุดของบริษัท Boeing พัฒนาและออกสู่ท้องตลาดต้ังแต่ปี 1967 และยังใช้จวบจนปัจจุบัน จุดเด่นคือความประหยัด 
เหมาะสําหรับบินในเส้นทางสั้น ๆ และเน้นความถ่ีของเท่ียวบินสูง จึงเป็นท่ีนิยมมากในหมู่สายการบินต่าง ๆ เม่ือเข้าสู่ทศววรษ

ท่ี 70 สายการบินได้เลือกใช้เครื่องบินลําตัวกว้าง (Wide Body Aircraft) สั่งซ้ือเคร่ืองบินแบบ DC10, Airbus A300 และ 
A310 ลุฟฮันซ่าเริ่มโครงการปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Modernization Program) ในช่วง ค.ศ. 1985 ด้วยการสั่งซ้ือเคร่ืองบินท่ีมี

พิสัยการบินไกลข้ึน อย่าง Boeing 747 Airbus A340 (เครื่องบินแบบ Airbus A340 series เป็นเคร่ืองบินลําตัวกว้าง 4 
เคร่ืองยนต์เพ่ือการเดินทางไกล ข้ามทวีป ข้ามมหาสมุทรแบบไม่ต้องหยุดพัก แต่เครื่องบินรุ่นนี้ทําให้หลายสายการบินประสบ

ปัญหาขาดทุนค่าใช้จ่ายเท่ียวบินและค่าน้ํามันท่ีพุ่งสูงข้ึน อาทิ การบินไทยเคยเปิดเส้นทางTG790 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยาน

นานาชาติ John F. Kenedy มลรัฐนิวยอร์ก เม่ือวันท่ี1 พฤษภาคม 2548 โดยใช้เครื่องบินพิสัยไกลแบบ Airbus A340-500 
โดยไม่ต้องแวะเติมน้ํามัน บินตัดผ่านข้ัวโลกเหนือ ถือเป็นเท่ียวบินตรงเส้นทางแรกสู่สหรัฐอเมริกา ให้บริการแบบ3ระดับ คือ 
Royal Silk Class, Premium Economy และ Economy Class แต่ได้ยุติเส้นทางไปเม่ือ1 กรกฎาคม 2551 รวมบินได้38
เดือนสาเหตุของการยุติเส้นทาง หลัก ๆ คือ ต้นทุนน้ํามันท่ีสูงมาก จาก 82เซนต์/แกลลอน ท่ีประเมินไว้ได้พุ่งไปถึง1.62
เหรียญ/แกลลอนในปี 48และ 2.76เหรียญในปี51 ประกอบกับเครื่องบินแบบA340-500นั้น มีจํานวนท่ีนั่งน้อย ถึงแม้cabin 
factor จะมากเกินกว่า80% เม่ือรวมกับต้นทุนน้ํามันก็ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน อีกท้ังยังมีเครื่องบินพิสัยไกล2เครื่องยนต์ท่ีสามารถทํา

การบินได้ใกล้เคียงหรือไกลกว่า A340-500 แต่ประหยัดน้ํามันมากกว่า (777-300ERและ777-200LR) ทําให้หลายสายการบิน

ยุติการใช้และยกเลิกการสั่งซ้ือ series A340s จาก Airbus Industry และ Airbus เองก็ทําการยุติสายการผลิตเครื่องบินรุ่น

ดังกล่าวเช่นกัน) นอกจากนี้ ลุฟฮันซ่ายังทําในสิ่งท่ีน่าท่ึงสําหรับวงการธุรกิจการบินคือ การร่วมกับพันธมิตรอย่าง สายการบิน

แอร์ฟรานซ์ ไอบีเรีย สแกนดิเนเวีย ก่อต้ังบริษัท Amadeus บริษัท IT ยักษ์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวท่ีช่วยอํานวยความสะดวก

ให้เอเยนต์ทัวร์ท่ัวโลกสามารถขายตั๋วผ่านช่องทางระบบท่ีเป็นหนึ่งเดียว (Single System) หรือท่ีเป็นท่ีรู้จักในช่ือว่าระบบ GDS 
นั่นเอง (GLOBAL Distribution System) (R. G. Grant,  2010) 
 
3. ยุคของการขยายตัวและรัดเข็มขัด (Expansion Era and Belt tightening 1990s-2010s) 
 

  หลังจากท่ีเยอรมนีตะวันตก-ออก ได้กลับมารวมตัวเป็นประเทศเดียวกัน (Reunification) ในปี ค.ศ. 1990 ลุฟฮันซ่า

ได้เปิดเท่ียวบินปกติไปยังเบอร์ลินอีกคร้ัง และในปี 1997 ก็ได้ร่วมก่อต้ังกุล่มพันธมิตรการบิน Star Alliance ร่วมกับอีก 4 สาย
การบิน ซ่ึงถือเป็นกลุ่มพันธมิตรการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีเส้นทางครอบคลุมมากท่ีสุดในโลก ในปี 2001 ลุฟฮันซ่าได้สั่งซ้ือ

เคร่ืองบิน Superjumbo Airbus A380-800 (สายการบินแรกท่ีเป็น Launched customer ของเครื่องบิน Airbus A380-
800 คือ Singapore Airline ลุฟฮันซ่าเป็นสายการบินท่ี2ของยุโรปท่ีใช้เครื่องบินรุ่นนี้ต่อจาก Air France) เพ่ือรองรับความ

ต้องการเดินทางในระดับพรีเท่ียมและใช้สําหรับเส้นทางบินระยะไกล ลุฟฮันซ่าเองพยายามหารายได้เพ่ิมด้วยการขายต๋ัวตรง

ออนไลน์เพ่ือลดการจ่ายค่านายหน้าให้กับ Travel Agency การริเริ่มจากบริษัทใหญ่เช่นนี้ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติในวงการการ

ท่องเท่ียวและไอทีของเยอรมนีคือ Travel Agency การขายตรงแบบเก่าได้ทยอยหายไปจากตลาดและการค้า การท่องเที่ยว 
บริการต่าง ๆ ถูกทําบน Platform IT รูปแบบใหม่ ๆ ความคิดริเร่ิมนี้เป็นของ MR. Thierry Antinori อดีตรองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Emirates ณ ปัจจุบัน  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1337



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2005-2009 ลุฟฮันซ่ายังได้เข้าซ้ือกิจการสายการบิน Swiss Air Brussels Airline 
และ Austrian Airlines ตามลําดับ การเข้าซ้ือกิจการนี้เป็นไปเพราะทั้ง 3 การสายบินประสบกับปัญหาขาดทนและธุรกิจท่ีซบ

เซา จึงต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่  
 อย่างไรก็ตาม ลุฟฮันซ่าไม่อาจรอดจากภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์การถดถอยอย่างรุนแรงของ

เศรษฐกิจโลก (The Great Recession) เฉกเช่นกับสายการบินอ่ืน ๆ การขาดทุนอย่างต่อเนื่องของลุฟฮันซ่าช่วงระหว่างปี ค.ศ 
2010-2011 มูลค่ารวมเกือบ 400ล้านยูโรทําให้ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการปรับลดพนักงานฝ่ายบริหารออกกว่า

ร้อยละ20 ตั้งแผนงานเพ่ือลดทอนค่าใช้จ่ายด้านการดําเนินการและตั้งเป้าผลกําไรอย่างโดยมีประสิทธิภาพ ถ่ายโอนเท่ียวบิน

เส้นทางบางส่วนไปให้กับ German Wings (ปัจจุบันใช้แบรนด์ Eurowings แทน) ซ่ึงเป็นสายการบินต้นทุนตํ่าบริษัทลูกไป

ดําเนินการแทน รวมถึงมีการปิดเส้นทางบินระยะไกลบางแห่งอีกด้วย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจย่อมทําให้เกิดความไม่พอใจ

ในหมู่พนักงานเป็นจํานวนมาก ลุฟฮันซ่าถูกวิจารณ์ว่ามีความสัมพันธ์กับลูกจ้างท่ีค่อนข้างตึงเครียด  โดยเฉพาะกับฝ่ายนักบิน 
ท้ังนักบินของบริษัทแม่และบริษัทในเครือรวมกัน ความไม่ลงรอยด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ข้อเรียกร้อง ทําให้เกิดการ

ประท้วงหยุดงานและหลายร้อยเท่ียวบินต้องหยุดให้บริการไปด้วย   
 
4. บริษัทในเครือและธุรกิจท่ีครบวงจร 
 

  นอกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้โดยสาร (passenger service) และเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนใหญ่ในสายการบินอ่ืน 
(สายการบินท่ีลุฟฮันซ่าเป็นเจ้าของได้แก่ Brussels Airline, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings, 
Lufthansa Cargo และ Lufthansa Cityline) ลุฟฮันซ่ายังมีหน่วยธุรกิจหรือบริษัทลูกท่ีหลากหลายในลักษณะธุรกิจท่ีครบ

วงจร (Convergence) ทําให้มีรายได้หลากหลายทาง เช่น  
  1) Lufthansa Technik ซ่ึงให้บริการซ่อม บํารุงรักษา (Maintenance, Repair, Overhaul) อากาศยาน นอกจาก

ศูนย์ใหญ่ท่ีเมืองฮัมบูร์ก ยังมีฐานปฏิบัติการในประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวท้ังยุโรปและเอเชีย อาทิ มอลตา บูดาเปสต์ มิลาน ฟิลิปปินส์ 
อินเดีย บรัสเซลล์ เป็นต้น  
  2)  LSG Skychefs หรือบริการแคเทอริ่งให้กับสายการบิน Skychefs ได้ให้บริการอาหารเครื่องด่ืมกว่า 300สายการ
บินท่ัวโลกรวมถึงมีครัวการบินอยู่กว่า200แห่งใน 51 ประเทศ LSG Skychefs ได้ผลิตอาหารกว่า 591ล้านชุดต่อปี อาหารท่ี

ผลิตโดย LSG skychefs คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ30 ของอาหารท่ีให้บริการบนเท่ียวบินท่ัวโลก 
  3) Lufthansa Consulting เป็นบริการให้คําปรึกษาด้านธุรกิจการบินแบบครบวงจร ให้คําแนะนํารวมถึงเสนอแนะ

ทางแก้ไขและแนวทางการบริหาร ซ่ึงไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะสายการบินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การบริหารสนามบิน งานบริการ

ทางภาคพื้น คาร์โก้ งานบริหารด้านมาตฐานความปลอดภัยของเท่ียวบิน Lufthansa Consulting ได้มีส่วนในการวางแผนการ

ปรับโครงสร้างของ Saudi Arabian Airlines บริหารงานด้านการตั้งราคาและวางแผนการบริหารรายได้ให้กับ EgyptAir 
จัดทําแผนงานการขยายเส้นทางให้กับ Air Astana เป็นต้น  
  4) Lufthansa Flight Training เป็นหน่วยงานสําหรับการฝึกหัดนักบิน ซ่ึงดําเนินงานมากว่า50ปีแล้ว และได้รับรอง

มาตรฐานด้านการฝึกอบรมและความปลอดภัยจากท้ัง IATA และ IOSA   
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ภาพท่ี 2 บริษัทในเครือและธุรกิจท่ีครบวงจรของสายการบินลุฟฮันซ่า 
                             ที่มา: Facebook Page Lufthansa Group Aviation Services 

 
5. บทสรุป 
 

  ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจท่ีเผชิญกับวงจรการขึ้นลงตลอดเวลา เนื่องด้วยมีหลายปัจจัยกระทบ แต่ลุฟฮันซ่าได้ยืนหยัด

และผ่านร้อนผ่านหนาวในสงครามการเดินทางบนอากาศน้ีมาอย่างยาวนาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนไป 
มีนโยบายในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ สามารถควบรวมกิจการ สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ สร้างเครือข่ายพันธมิตร ขยายเส้นทาง มี
ฝูงบินขนาดใหญ่ จนมาถึงปัจจุบันท่ีได้รับการจัดอันดับเป็นสายการบิน 5 ดาว สายการบินแรกและสายการบินเดียวในยุโรป 
กรณีลุฟฮันซ่าจึงเป็นหนึ่งตัวอย่างท่ีควรค่าแก่การศึกษาเพ่ือปรับใช้ในงานบริหารสายการบินยุคปัจจุบัน  
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การเปล่ียนผ่านสู่ชีวติในเรือนจําของ “แพะ” ในคดีอาญา1 

Transition to Living in Prison of “Scapegoat” of Criminal Cases 
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2ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
supanneeuamwong@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาก่อนถูกคุมขัง ระหว่าง

ถูกคุมขัง หลังพ้นโทษจากเรือนจํา และผลกระทบของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาได้รับระหว่างถูกคุมขังและหลังพ้นโทษ
จากเรือนจํา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้การสัมภาษณ์โดยเจาะลึก (In - depth interview) ซ่ึงผู้วิจัย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา ท่ีถูกจําคุกในคดียาเสพติดหรือคดีชีวิตและร่างกาย   
ซ่ึงเป็นเพศชาย จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการปรับตัวของ “แพะ” ในคดีอาญา  คือ กระบวนการปรับตัว
ก่อนเข้าสู่เรือนจํา กระบวนการปรับตัวในเรือนจําระหว่างการพิจารณาคดี กระบวนการปรับตัวหลังพ้นโทษออกจากเรือนจํา 
และ 2) ผลกระทบของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหว่างถูกคุมขังในเรือนจํา แบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพจิต ด้านร่างกาย การถูกจํากัดด้านเสรีภาพและอิสรภาพ การถูกจํากัดด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภคและบริการและ
ผลกระทบหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจํา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ผลกระทบทางร่างกาย และจิตใจ รายได้และการประกอบอาชีพ 
และการถูกตีตราจากสังคม   
 
คําสําคัญ: การเปลี่ยนผ่าน  กระบวนการปรับตัว  เรือนจํา  แพะในคดีอาญา   
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the processes of a “scapegoat” in a criminal case 
before being detained during incarceration after freeing from prison and the impact of those a “scapegoat” 
in a criminal case has been detained during and after the freeing from prison. This study was a qualitative 
research. In - depth interview was used as the research design. The sample and its sampling scope were 
determined by the researcher. The sample of this study the “scapegoat” in a criminal case that is imprisoned 
in the drug, or the life and body, the sample of this study consisted of male a “scapegoat” in a criminal 
case of 5 persons. The results of this study indicated that 1) the adaptation of “scapegoat” in the criminal 
process is adjusted before entering prison. The adjustment in prison during the trial and adaptation process 
after the prisons 2) the impact of ever becoming "scapegoat" in a criminal case is the effect that occurs during 
stints in prison is divided into four areas mental health, physical being limited freedom and independence. The 
field is limited to consumer goods and services. And the impact acquitted after leaving prison is divided 
into three area: physical and psychological effects. Income and occupation and stigma from society. 
 
Keywords: transition, scapegoat of criminal cases, prison, scapegoat 
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1. บทนํา 
 

เม่ือมีการกระทําผิดทางอาญาเกิดข้ึนจะมีผู้ เกี่ยวข้องในการกระทําผิดอย่างน้อยสองฝ่ายคือ ผู้กระทําผิด            
และผู้เสียหาย ซ่ึงอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “เหย่ืออาชญากรรม” มีความหมายท่ีครอบคลุมสองนัยยะคือ 1) ผู้ได้รับความ

เสียหายจากการกระทําผิดอาญา 2) ผู้ตกเป็นเหย่ือจากการใช้อํานาจโดยมิชอบหรือความบกพร่องทางกระบวนการยุติธรรม 
เช่น ผู้บริสุทธ์ิท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาโดยในสังคมเรียกว่าบุคคลเหล่านี้ว่า “แพะรับบาป”   

“แพะ” ในคดีอาญา เกิดจากความผิดพลาดในข้อเท็จจริงอันนํามาสู่การลงโทษผู้บริสุทธิ์มีท่ีมาจากกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงเร่ิมต้นต้ังแต่ชั้นสอบสวนท่ีได้จับกุมผู้ต้องหาผิดตัว ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากความไม่รอบคอบ    
ของพนักงานสอบสวนท่ีไม่ได้ตรวจสอบพยานให้ดี บางครั้งเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนําพยานหลักฐานเท็จมาปรักปรํา 
หรือบางครั้งเกิดจากผู้เสียหายท่ีเป็นโจทก์สร้างพยานหลักฐานเท็จข้ึนมาเพื่อปรักปรํา ซ่ึงไม่ใช่ตํารวจเพียงหน่วยงานเดียวที่

กระทําผิดพลาด แต่อัยการท่ีไม่สรุปสํานวนให้ดีและมิได้มีการสั่งให้ตํารวจสอบสวนเพ่ิมเติมในคดีท่ีเคลือบแคลงสงสัยท้ังท่ีมี

อํานาจสั่งสอบสวน ซ่ึงพนักงานอัยการมีอํานาจเรียกให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ แต่กลับสั่งฟ้องส่งต่อไปยัง

ชั้นศาลก็นับว่าผิดมหันต์ หรือศาลท่ีใช้ดุลพินิจผิดพลาดในการพิพากษาคดีก็มีความผิด เพราะศาลขาดความรอบคอบท้ังท่ีมี

อํานาจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อรูปคดี เช่น การสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 ท่ีว่าระหว่าง

พิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ ในส่วนของ

ราชทัณฑ์ความรับผิดต่อผู้บริสุทธ์ิท่ีตกเป็นจําเลยในคดีอาญา ไม่ควรมีสัดส่วนมากนัก เนื่องจากงานราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าท่ีตาม

คําพิพากษาของศาล เว้นเสียแต่ว่าบุคลากรในหน่วยงานราชทัณฑ์ได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้บริสุทธ์ิท่ีตกเป็นจําเลย

นอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี นอกจากนั้นยังมีทนายความท่ีมีส่วนทําให้ผู้บริสุทธ์ิตกเป็นจําเลยในคดีอาญา (นิโรธรี จุลเหลา, 
2553: 3) ได้เหมือนกัน เช่น ไม่นําพยานหลักฐานบางอย่างมาสู้คดี หรือแนะนําให้รับสารภาพท้ังท่ีไม่ได้ทําผิด เป็นต้น

 จนกระทั่ง นํามาสู่กระแสการตื่นตัวของสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา ซ่ึงมีอิทธิพลย่ิงต่อ                
การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย คือ คดีฆาตกรรมช่ือดัง “เชอร่ีแอน ดันแคน”         
เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2529 โดยภายใน 30 วัน สามารถจับกุมผู้ต้องหามาลงโทษ แต่ไม่ใช่ผู้ต้องหาตัวจริง โดยมีการนําเสนอและ

รับฟังพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ และผลจากการดําเนินคดีดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ท้ังชีวิต ร่างกาย อนามัย 
เสรีภาพ และชื่อเสียงเกียรติยศของจําเลยในคดีนี้ ท้ังหมด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคดีนี้มีความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทางของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น้ําแท้ บุญมีสล้าง, 2557: 12 ) ซ่ึงคดีนี้พนักงานสอบสวนมุ่งท่ีจะปิดคดีและสร้างผลงานให้แก่

ตนเอง แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานประกอบใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังพยานบุคคลในท่ีเกิดเหตุ และหลักฐานแวดล้อมรอบข้าง จึงต้องมีการ
สร้างพยานเท็จเพ่ือปรักปรําความผิดแก่ผู้ต้องหา โดยไม่มีพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนในครั้งนั้น ทําให้ต้นธารของ

กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนจากการปรุงแต่งของพนักงานสอบสวน แต่พนักงานสอบสวนคดีนี้กลับได้รับตําแหน่ง และมี
ความเจริญในหน้าท่ีการงาน คดีนี้ส่งผลกระทบต่อตัวของ “แพะ” และครอบครัวท่ีต่อสู้มาอย่างยาวนาน ทําให้ผู้บริสุทธ์ิบางคน

ต้องจบชีวิตในเรือนจําก่อนจะได้พิสูจน์ความบริสุทธ์ิ และอีกหลายชีวิตต้องบอบช้ําจากการได้รับผลกระทบต่อสภาพร่างกาย 
จิตใจ และครอบครัว บางคนพิการ รวมถึงบุตรและภรรยาของจําเลยยังเสียชีวิตระหว่างท่ีจําเลยถูกคุมขังในเรือนจํา (เรียนลัด

‘วิชาแพะ’ในกระบวนการยุติธรรมไทย, 2017)         
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมก็ยังคงดํารงวิถีแห่งการกลั่นกรองพิจารณาคดีเป็นข้ันตอนตามหลักแห่ง                
ความยุติธรรม อย่างท่ัวถึงกันไม่ว่าจะเป็นใครหรือเป็นชนชั้นใดในสังคม จําเลยเหล่านี้มีจํานวนไม่น้อยท่ีต้องถูกจองจําอยู่ใน

เรือนจํานานนับปีกว่าท่ีศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดยกฟ้อง จําเลยต้องถูกรัฐลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยการคุมขัง บางคนเสียชีวิต

ในเรือนจํา ใช่แต่เพียงเท่านั้นการท่ีจําเลยคนหนึ่งถูกจองจําเป็นระยะเวลานาน ย่อมมีผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบทางด้านจิตใจหลายครอบครัวต้องแตกสลายเนื่องจากหัวหน้าครอบครัว หรือสมาชิก

ท่ี เป็นหลักของครอบครัวต้องถูกจองจําระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเวลานานกลายเป็นปัญหาของสังคมในท่ีสุด                      
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(สมชาย หอมลออ, 2554) จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการปรับตัว   
ของผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา รวมถึงผลกระทบท่ีผู้เคยตกเป็น“แพะ”ได้รับระหว่างถูกคุมขังในเรือนจํา 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

       2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวของผู้ เคยตกเป็น  “แพะ” ในคดีอาญาก่อนถูกคุมขังระหว่างถูกคุมขัง                       
และหลังพ้นโทษจากเรือนจํา  

       2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาได้รับระหว่างถูกคุมขัง และหลังพ้นโทษจากเรือนจํา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

              3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

                 3.1.1 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy Adaptation Theory)        
     แนวคิดทฤษฏีการปรับตัวของของรอย มีความเชื่อว่า บุคคลเป็นระบบของการปรับตัวระบบหนึ่ง 

(Adaptive System) บุคคลเป็นระบบของสิ่ งมีชีวิต (Living System) บุคคลเป็นระบบเปิด (Open System) ซ่ึงจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุคคลจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม

เพ่ือรักษาสมดุลของชีวิต (Steady state) ระบบการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย สิ่งนําเข้า (Input) ผ่านเข้าสู่กระบวนการ

ปรับตัว (Control Process) และนําออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) ของการปรับตัวซ่ึงระดับความสามารถในการปรับตัวของ 
แต่ละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัวและมีขอบเขตจํากัดหากระดับการปรับตัวนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลสะท้อนกลับ

เข้าสู่ระดับการปรับตัวใหม่เพ่ือให้บุคคลนั้นอยู่ในสมดุลของกายจิตสังคมต่อไป      
 สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกตัวบุคคลซ่ึงเปรียบเสมือนสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นให้บุคคล         
มีการปรับตัว รอยได้แบ่งสิ่งเร้าออกเป็น 3 ชนิด        
 1. สิ่งเร้าตรง (Focal Stimuli) หมายถึง สิ่งเร้าท้ังภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบบุคคลโดยตรงทําให้บุคคล  
ต้องมีการปรับตัวทันที          
 2. สิ่งเร้าร่วม (Contextual Stimuli) หมายถึง สิ่งเร้าท้ังภายในและภายนอกท่ีเกิดร่วมกับสิ่งเร้าตรงและมีผลกระทบ

ต่อบุคคลเช่นกัน           
 3. สิ่งเร้าแฝง (Residual Stimuli) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคลแต่มีอิทธิพลต่อตัวบุคคล             
ไม่ชัดเจนและยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ บุคคลอาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น สิ่งเร้านี้ ได้แก่ ความเชื่อ 
ค่านิยม ประสบการณ์ หรือการดําเนินชีวิต เป็นต้น  (คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2547) 
   3.1.2  ทฤษฎีการตีตรา (labeling Theory) 

             พัฒนามาจากแนวความคิดของ Frank Tannenbaum ในปี ค.ศ.1969 และของ Richard Quinney    
ในปีค.ศ.1970 สาระสําคัญของทฤษฎีตีตรานี้มีว่า “แม้พฤติกรรมอาชญากรหรือการกระทําความผิดจะเป็นสิ่งท่ีชั่วร้ายแต่ท่ีร้าย

ย่ิงกว่า คือ การท่ีสังคมพยายามผลักดันให้ผู้กระทําความผิดถลําลึกลงไปในทางท่ีผิดเป็นภัยแก่สังคมมากย่ิงข้ึน โดยไม่ยอม     
เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีประพฤติผิดกลับตัวเป็นคนดี” ทฤษฎีตีตราหรือตราหน้า ชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยาตอบโต้ของสังคมท่ีมีต่อ       
ผู้กระทําความผิดซ่ึงแสดงออกมาในแง่ลบ ได้แก่ถูกรังเกียจเหยียดหยามไม่ยอมรับไม่ให้อภัย ไม่ให้โอกาสแก้ตัวพฤติกรรมต่าง ๆ 
ในทางลบท่ีสังคมแสดงต่อผู้กระทําความผิด (แม้ผู้กระทําความผิดจะได้รับโทษไปแล้วก็ตาม) เหล่านี้เรียกว่าสังคม “ตีตรา”          
แก่ผู ้กระทําความผิด นักอาชญาวิทยาต่างมีความเห็นว่าการปฏิบัติ การตราหน้าแก่ผู ้กระทําความผิดหรือผู้ท่ีเคยกระทํา

ความผิด ไม่เป็นผลดีเลยมีแต่จะเกิดผลร้าย คือเสมือนผลักผู้กระทําความผิดให้ลงเหว ทําให้เขาย่ิงถลําตัวไปในทางชั่วมากย่ิงข้ึน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แม้จะกลับตัวเป็นคนดีแล้วสังคมก็ไม่ยอมรับพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกไม่มีโอกาสอีกต่อไป ซ่ึงพฤติการณ์ตราหน้านี้เป็นสาเหตุ

สําคัญท่ีทําให้เกิดการกระทําความผิดซํ้าและยังทําให้ผู้กระทําผิดก่ออาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงทวีขึ้นเร่ือย ๆ ด้วย (เสริน 
ปุณณะหิตานนท์, 2523) 

 

  3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                  3.2.1. วีรยุทธ แสนพงค์  (2561) ศึกษาวิจัย เร่ืองประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจํา

กลางบางขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจํากลางบางขวางโดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์การปรับตัว 4 ประเด็นหลัก ได้แก่       
1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประเด็นรอง คือ กระบวนการพิจารณาคดี และโลกใบใหม่ท่ีแปรเปลี่ยนไป 2) ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนก่อน

เข้าสู่การปรับตัวมี 2 ประเด็นรอง คือ ความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ 3) กระบวนการปรับตัว มี 3 ประเด็นรอง      
คือ การปรับมุมมองความคิด การจัดการกับสภาวะท่ีทําให้ใจขุ่นมัว และความรู้สึกด้านบวก 4) การเริ่มต้นของชีวิตท่ีเข้มแข็ง         
มี 3 ประเด็นรอง คือ การยืนหยัดเพ่ือสู้กับปัญหา การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจํา และการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ                 
(วีรยุทธ แสนพงค์, 2561) 

          3.2.2 จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ (2544)  ศึกษาวิจัย เร่ืองการปรับตัวของผู้ต้องขังเข้าใหม่ในเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภูมิหลัง คือ อายุ ลักษณะความผิด จํานวนคร้ังของการต้องโทษ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา และระยะเวลาท่ีอยู่ในเรือนจํามีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านสังคม และปัจจัย           
ทางด้านอายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่ในเรือนจํามีอิทธิพลต่อการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจํา ปัจจัยแวดล้อม          
คือ ความหวาดวิตกเก่ียวกับคดีความมีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคม และทัศนะต่อกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพล              

ต่อการปรับตัวทางสภาพแวดล้อมในเรือนจํา (จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ, 2544)       
                          
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

        งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาวิจัยแบบการสร้างเร่ืองเล่า (Narrative) จากประสบการณ์จริง    
และเพ่ือเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวและกระทบของผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาได้รับเม่ือถูกคุมขัง                 
ในเรือนจํา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือหลักในการศึกษาวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
        4.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ”ในคดีอาญา ซ่ึงเป็นเพศชาย มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด             
ว่าไม่ ได้ เป็นผู้ กระทําผิด ถูกคุม ขังในเรือนจํา 1 ปีขั้น ไป  พ้นโทษออกจากเรือนจํา 1 ปีขึ้น ไป  และถูกดําเนินคดี                        
ในกลุ่มคดียาเสพติดหรือคดีชีวิตและร่างกาย จํานวน 5 คน   

      4.2 พ้ืนท่ีที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ท่ีพักอาศัยตามภูมิลําเนาของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ มี 4 จังหวัด คือจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี 

    4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลท้ัง 5 คน 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยมีการเตรียมแนวคําถามสัมภาษณ์         
แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ในขณะนั้น ซ่ึงก่อน                       
ท่ีจะดําเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการวิจัย สอบถามถึงความสมัครใจและให้เซ็นใบยินยอม             
เข้าร่วมการวิจัย โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้เป็นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่อจริง และจะรายงานผลวิจัยในภาพรวมเท่านั้น 
หลังจากนั้นผู้วิจัย ขออนุญาตสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนา ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  
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    4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาในการสร้างเร่ืองเล่า (Narrative) ของบุคคลท่ีมี       
ส่วนเกี่ยวข้อง คือผู้ ท่ี เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา ท่ี ได้มาจากการสัมภาษณ์นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบ                       
ถึงกระบวนการปรับตัว และผลกระทบท่ีได้รับเม่ือถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา นําเสนอผลวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

    4.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง 
 

5. ผลการวิจัย 
               

5.1. กระบวนการปรับตัว จากการศึกษาพบว่า กระบวนการปรับตัว แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้  
                     5.1.1 กระบวนการปรับตัวก่อนเข้าสู่เรือนจํา   

             จากการศึกษาพบว่า กระบวนการปรับตัวก่อนเข้าสู่เรือนจําของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา มีการใช้
ชีวิตประจําวันท่ีเป็นอิสระ มีการทํางานท่ีม่ันคง มีความเป็นส่วนตัว สามารถทําสิ่งท่ีตนเองอยากทําได้ เม่ือตนเองถูกดําเนินคดี

และถูกคุมขังในเรือนจํา ทําให้เกิดความทุกข์ ความเครียด ความกังวลใจท่ีต้องเข้าไปใช้ชีวิตท่ามกลางกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด 
ความพยายามในการดํารงชีวิตให้อยู่ได้ภายใต้สังคมเรือนจําเป็นสิ่งท่ีลําบาก เพราะไม่สามารถยอมรับความจริง                        
และยังยึดม่ันตนเองในแบบเดิม เนื่องด้วยบุคลิกลักษณะ นิสัย อารมณ์ และประสบการณ์ก่อนเข้าเรือนจําของแต่ละคนต่างกัน              
รวมไปถึงสภาพเรือนจําท่ีถูกจองจํา มีผลท่ีทําให้ผู้ต้องขังมีกระบวนการปรับตัวท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงบุคคลเหล่านี้ คิดอยู่เสมอว่า       
เม่ือเขาไม่ได้กระทําผิดจะต้องพ้นโทษและออกจากเรือนจําไม่ช้าก็เร็ว ซ่ึงผู้ เคยตกเป็น “แพะ” กล่าวว่า ก่อนเข้าไป                     
อยู่ในเรือนจํา คิดวนไปมาว่าจะต้องไปอยู่ท่ีนี้จริงหรอ ต้องอยู่ยังไงใช้ชีวิตแบบไหน อยู่ข้างนอกสบายทําอะไรก็ได้ แต่อยู่ท่ีนี้                    
ทําอะไรไม่ได้เลย แต่ก็ต้องอยู่  
                     5.1.2. กระบวนการปรับตัวขณะถูกคุมขังในเรือนจําระหว่างการพิจารณาคดี   

                 กระบวนการปรับตัวในข้ันนี้ถือว่าสําคัญต่อผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ” ในคดีอาญาอย่างมาก เพราะเม่ือถูกจับกุม

ดําเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเม่ือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วและถูกควบคุมตัวมาอยู่ยังเรือนจําถือเป็นการเร่ิมต้น   
ชีวิตใหม่ในสังคมท่ีไม่คุ้นเคย และต่างจากภายนอก อีกท้ังการถูกพิพากษาโทษในคดียาเสพติดหรือคดีชีวิตและร่างกายที่มีอัตรา

โทษสูงมีระยะเวลาการจําคุกท่ียาวนานเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ท้ังการปรับเปลี่ยนความคิด หาทางท่ีทําให้คลาย

ความกดดันความขับข้องใจท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง อาทิ การยอมรับ การปล่อยวางกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิต สามารถรับรู้        
และเข้าใจในความเปล่ียนแปลงของความเป็นไปในชีวิตตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ เพ่ือนใหม่         
ในเรือนจํา แสวงหาวิธีตอบสนองต่อร่างกาย และจิตใจของตนเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคม              
และมีความสุขตามวิถีชีวิตในเรือนจํา ผู้เคยตกเป็น “แพะ” กล่าวว่า อยู่ในเรือนจําแรก ๆ ลําบากมากไม่มีความเป็นส่วนตัว     
ไม่มีอิสระ เรือนนอนนอน 30-60 คน แออัดมาก ถ้าออกไปเข้าห้องน้ํากลับมาก็ไม่มีท่ีนอน ต้องนั่งหลับยืนหลับบ้าง                  
อยู่ไป 3 เดือนถึงจะปรับตัวได้ คิดตลอดว่าต้องอยู่นานแค่ไหนถึงจะได้ออก แต่ก็ต้องอยู่ให้ได้พยายามไม่คิดมากต้องมีความหวัง

หาวิธีการทุกอย่างท่ีทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ เช่น ออกกําลังกายให้เหนื่อยถึงหมอนจะได้หลับ เคยถูกขังเด่ียว 1 ปี ในห้องมืดเล็ก ๆ 
ออกไปไหนไม่ได้ ไม่ได้พบเพ่ือนและครอบครัว ครอบครัวมาเย่ียมก็ได้แต่ถามข่าวจากเพ่ือนในเรือนจําว่าเราเป็นยังไง                
สบายดีไหม ออกไปทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนไม่ได้ อาหารไม่เหมือนข้างนอกแต่ก็ต้องกินเพ่ืออยู่ คนอ่ืนอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ 
ครอบครัวสําคัญมาก ครอบครัวมาเย่ียมเราก็ดีใจมาก ต้องคิดถึงครอบครัวไว้เพราะยังมีครอบครัวท่ีให้กําลังใจและรอเราอยู่ 
               5.1.3. กระบวนการปรับตัวหลังพ้นโทษจากเรือนจํา      
           การพ้นโทษออกจากเรือนจําถือเป็นจุดเปลี่ยนท่ีผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา อยากให้เกิดข้ึนมากท่ีสุด 
เนื่องด้วยการรอคอยระหว่างถูกคุมขังท่ียาวนานในท่ีสุดได้ทราบว่าตนเองได้พ้นโทษออกจากเรือนจําและกลับมาสู่การใช้ชีวิต  
ในสังคมภายนอกที่ตนเองต้องการ แต่การอยู่ในเรือนจําเป็นเวลานาน ถือเป็นเร่ืองสําคัญเพราะการดําเนินชีวิตต่างกันโดย             
สิ้นเชิงบุคคลเหล่านี้มีความกังวลเม่ือออกไปอยู่ขา้งนอกจะปรับตัวอย่างไร จะทําอาชีพอะไรเพราะบางคนยังเรียนหนังสือไม่จบ 
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และยังมีประวัติอาชญากรรม แต่พยายามท่ีจะปรับตัวให้ดีท่ีสุด ผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา กล่าวว่า ออกมาจาก
เรือนจํายังไม่ค่อยชินกับสังคมภายนอกเพราะอยู่ในเรือนจํานานหลายปี ข้างนอกเปลี่ยนไปมากไม่รู้จะเร่ิมต้นจากตรงไหนก่อน 
คิดไว้ว่าจะมาสานต่อกิจการท่อไอเสียของท่ีบ้านท่ีหยุดไป 5 ปี เพราะพ่อป่วยและเราถูกจําคุก ครอบครัวก็ต้องมาช่วยกัน              
ต่อสู้คดีให้เรา ตอนนี้กิจการกลับมาเปิดเหมือนเดิมรายได้ดีขึ้น ปรับตัวได้มากขึ้นด้วย จิตใจและร่างกายก็ดีขึ้นด้วยเพราะได้อยู่

กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า 
 

5.2 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นระหว่างถูกคุมขังในเรือนจํา มี 4 ประเด็นรอง ดังนี้ 
          5.2.1 ด้านสุขภาพจิต           

                     เม่ือผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาถูกคุมขังในเรือนจํา ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการใช้ชีวิต 
สภาพจิตใจท่ีบอบช้ําจากการถูกจองจําเป็นเพราะมีความสูญเสียในสิ่งต่าง ๆ ท้ังรายได้เลี้ยงดูครอบครัว การประกอบอาชีพ    
ไม่ได้ศึกษาต่อ ทําให้มองไม่เห็นจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไป คิดอยู่เสมอว่าจะอยู่ในเรือนจําได้หรือไม่        
จึงนําไปสู่ความเบื่อหน่าย เศร้า หมดกําลังใจในการต่อสู้ จากบุคคลท่ีสภาพจิตปกติกลายเป็นบุคคลท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต 
เช่น พูดคนเดียว เหม่อลอย เป็นต้น ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติตามมา นําไปสู่การป่วยเป็นโรคโรคซึมเศร้า หรือโรคจิตเภทได้                
ผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา กล่าวว่า ตอนอยู่ในเรือนจําสภาพจิตใจแย่มากทําใจไม่ได้ มันทําอะไรไม่ได้ต้องคิดว่า                 
เราต้องอยู่ให้ได้ แรก ๆ นอนไม่หลับเลย แล้วก็ได้รู้จักเพ่ือนในเรือนจําทุกคนเท่าเทียมกันให้เกียรติซ่ึงกันและกันช่วยกัน

ปลอบใจ ให้กําลังใจกันก็ทําให้คลายความเครียดไม่สบายใจลงได้บ้าง ได้รับกําลังใจจากครอบครัวท่ีมาเย่ียมทําให้สู้ต่อไป                        
เพ่ือคนในครอบครัว 

          5.2.2 ด้านร่างกาย          
           การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีต่างไปจากเดิม การใช้ชีวิตอยู่ในกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดไม่มีความเป็นอิสระ

ความเป็นส่วนตัวเหมือนอยู่ด้านนอกเรือนจํา พร้อมกับผลกระทบทางร่างกายท่ีตามมา เช่น การเจ็บป่วย สภาพร่างกาย                 
ท่ีอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจําจึงส่งผลระทบต่อบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างมาก ผู้เคยตกเป็น“แพะ”                    
ในคดีอาญา กล่าวว่า อยู่ในเรือนจําช่วงแรก ๆ ร่างกายแข็งแรงดีแต่อยู่ไปสักพักร่างกายเร่ิมมีอาการแขนขาอ่อนแรง                       
ผิวหนังคล้ําขึ้นมากกว่าตอนอยู่นอกเรือนจํา ตอนอยู่ข้างนอกผิวไม่คล้ํามากขนาดนี้ ผิวหนังลอกด้วย ต้องใส่โซ่ตรวนขนาดใหญ่

ถอดออกไม่ได้ เดินไปไหนมาไหนหรือเข้าห้องน้ําลําบากเพราะโซ่ตรวนหนักต้องใส่ตลอดเวลาต้องดูแลให้ดีเพราะโซ่ตรวน                
จะเป็นสนิม ย่ิงถ้าช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวมาก ทรมานมากเพราะโซ่ตรวนเย็นมากต้องเอาผ้ามาห่อโซ่ตรวนไว้ 

          5.2.3. การถูกจํากัดด้านเสรีภาพและอิสรภาพ        
           การดํารงชีวิตอยู่ในเรือนจําต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลา เช่น การทานอาหาร 
การนอน การแต่งกาย การทําภารกิจส่วนตัว การช่วยงานในเรือนจําท่ีทุกคนต้องทํา ทุกอย่างต้องทําตามเวลาที่ระเบียบ

กําหนดไว้ไม่ให้บกพร่อง การสูญเสียเสรีภาพเป็นสภาพความกดดันในประการแรก ท่ีบุคคลเหล่านี้ประสบเม่ือถูกจองจําเพราะ

เม่ือถูกส่งเข้าเรือนจําจะถูกจํากัดให้อยู่แต่ในเรือนจําไม่สามารถไปไหนได้เหมือนตอนอยู่ภายนอกเรือนจําไม่สามารถ                 
เดินจากอีกแดนไปยังอีกแดนหน่ึง หรือจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งตามใจชอบ เพราะต้องอยู่ในบริเวณท่ีถูกจัดไว้เท่านั้น               
ซ่ึงบุคคลเหล่านี้จะต้องตัดผม แต่งกายด้วยชุดนักโทษ ทําให้บุคคลเหล่านี้รู้สึกว่าตนเองสูญเสียสถานภาพของสมาชิกในสังคม                
และสถานภาพของคนธรรมดาไป สภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากการถูกจํากัดด้านเสรีภาพ ด้านอิสรภาพ เป็นส่วนสําคัญ               
ของความเป็นมนุษย์ และเป็นผลให้ผู้ต้องขังได้รับความกดดันอย่างมาก รวมถึงการถูกจองจําในเรือนจํายังเป็นการถูกตัด             
จากครอบครัว ญาติ  เพ่ือ ท่ีอ ยู่ภายนอก  เป็นการแยกจากกันในฐานะของผู้ กระทําผิดกฎหมายและถูกลงโทษ                        
ผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ”ในคดีอาญา กล่าวว่า ไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องทําตามกฎทุกอย่างไม่มีอิสรภาพ อึดอัดถูกกักบริเวณ             
ไม่สะดวกเหมือนอยู่ข้างนอก ต้องไปทํางานตามกองงานท่ีได้รับมอบหมาย ว่างก็ไปเล่นกีฬากับเพ่ือน ๆ ทําแบบน้ีทุกวันต้ังแต่

ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ก็อึดอัดหลัง ๆ ชินแล้ว 
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          5.2.4 การถูกจํากัดด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและบริการ        
           เม่ือผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ”ในคดีอาญาเข้าสู่เรือนจําและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน

ทางด้านวัตถุเช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่เรือนนอน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เหมือนภายนอกท่ีบุคคลเหล่านี้ใช้หรือปฏิบัติ          
อยู่เป็นประจํา ซ่ึงมีผ้าท่ีใช้เพียงแค่ 3 ผืน คือ ผ้าไว้ห่ม ไว้ปูรองนอน และทําเป็นหมอน โดยถูกจํากัดสิทธิในการท่ีจะเลือก      
ไม่มีสิทธิท่ีจะกระทําใด ๆ ในสิ่งท่ีบุคคลเหล่านี้ต้องการ ไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีเหมือนดังเช่นท่ีพวกเขาเคยมีเหมือนอยู่นอก

เรือนจํา เช่น การใช้โทรศัพท์ การดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในทุก ๆ วันบุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ตลอดเวลา การถูกจํากัด            
ในการรับบริการ ถือเป็นการสูญเสียสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลไป สภาพการณ์ดังกล่าวนี้จึงเป็นความกดดันและเจ็บปวดอีก

ประการหนึ่งท่ีบุคคลเหล่านี้ได้รับ ผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ”ในคดีอาญา กล่าวว่า อยู่ท่ีบ้าน ท่ีทํางาน ได้ใช้โทรศัพท์ ใช้คอมฯ       
เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ออกไปเท่ียวไปดูหนังกินข้าวนอกบ้าน ได้ทําสิ่งท่ีชอบนอนเวลาไหนก็ได้ ไม่มีกฎแบบน้ีพอมาอยู่ท่ีนี่

ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเคยทําตามความชอบไม่ได้ แต่ก็ต้องอดทน  
   

 5.3 ผลกระทบหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจํา  
         5.3.1 ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ                        
         ด้านร่างกายและจิตใจส่งผลกระทบต้ังแต่กระบวนการปรับตัวก่อนเข้าสู่เรือนจํา ระหว่างอยู่ในเรือนจํา      

และเม่ือพ้นโทษออกจากเรือนจําแล้ว ซ่ึงเม่ือผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ”ในคดีอาญาออกจากเรือนจํา ด้วยจิตใจท่ีบอบช้ําไม่สบาย        
จึงส่งผลต่อร่างกาย เม่ือบุคคลเหล่านี้เม่ืออกมาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเม่ือก่อนร่างกายทรงตัวไม่ค่อยได้ ติดโรคมาจาก
เรือนจํา เม่ือออกมาต้องมารักษาอาการป่วยของตน ผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ” ในคดีอาญา กล่าวว่า ออกจากเรือนจําก็มีอาการ

ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการประสาทหลอน ตอนนอนได้ยินเสียงนายเรียกและเคาะลูกกรง ออกมาอยู่บ้านตอนแรก

เอามีดว่ิงไล่ฟันแม่ของภรรยาตัวเอง รักษาอยู่เดือนก็ดีขึ้น ตอนทํานาก็ออกไปดํานาตอนกลางคืน กิจกรรมท่ีชอบทํา                    
คือชอบร้องหมอลํา ก็ไม่ร้องอีกเลยต้ังแต่ออกจากเรือนจําจนถึงวันนี้ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นกว่าเม่ือก่อนไม่ค่อยมีการแบบเดิม ๆ แล้ว 
                    5.3.2 รายได้และการประกอบอาชีพ          
          เม่ือโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนกลายเป็นคนแปลกหน้า

ของสังคม เนื่องด้วยการถูกจองจําที่อยู่ในสถานะนักโทษเป็นเวลานาน สังคมไม่ให้การยอมรับจากที่ได้เรียนหนังสือก็ต้องหยุด

เรียน ต้องออกจากงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว มีภาระหนี้สินที่ใช้ในการต่อสู้คดีที่ไปหยิบยืมญาติหรือเพื่อนมาและต้องนํา 
มาคืน ไปสมัครงานก็ไม่มีท่ีไหนรับเพราะมีประวัติท่ีเคยถูกจําคุกถือเป็นปัญหาและมีผลกระทบอย่างยิ่งสําหรับบุคคลเหล่านี้ซึ่ง

ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วจะต้องดิ้นรนเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัว ผู้ท่ีเคยตกเป็น“แพะ” ในคดีอาญา 
กล่าวว่า ตอนท่ีรู้ว่าได้ออกจากเรือนจําดีใจมากรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้า เพ่ือน ๆ ในเรือนจําก็ดีใจกับเราตอนเช้าครอบครัวก็มารอ

รับหน้าเรือนจํามันคือความสุขท่ีสุดกลับไปอยู่บ้านดูแลย่าและพ่อเพราะท่านท้ังสองอายุมากแล้ว อยู่บ้านไปสักพักก็เร่ิมหางานทํา 
แต่ก็เรียนไม่จบสมัครงานท่ีไหนก็คงไม่มีท่ีไหนรับ ก็เลยไปสมัครท่ีสํานักงานจัดหางานของจังหวัด ไปสมัครเป็นเชฟทําอาหาร 
สมัครไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าก็ลองทําไปก่อน อบรมและฝึกงาน 4 เดือน และกลับมาเป็นเชฟร้านพิซซ่าท่ีห้างแถวบ้าน

ท่ีสมัครไว้ ถ้ามีประสบการณ์มากข้ึนจะไปเป็นเชฟในร้านอาหารไทย เป็นร้านของคุณอาอยู่ท่ีสวีเดนจะได้มีรายได้นํามาจุนเจือ

เลี้ยงดูคนในครอบครัวท้ังย่าและพ่อให้ท่านสุขสบาย     
                    5.3.3 การถูกตีตราจากสังคม           
                     การถูกตีตราจากสังคมภายนอกที่แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างชัดเจนว่า มีอคติกับผู้เคยตกเป็น “แพะ”    
ในคดีอาญา มีการใช้คําพูดท่ีดูหม่ินว่ากล่าวบุคคลเหล่านี้ท้ังตัวของเขาและครอบครัวของเขาด้วย สายตาการมองก็ทําให้บุคคล

เหล่านี้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนในสังคมได้ว่าคิดอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้ เขาจึงรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินของสังคม ซ่ึงผู้เคยตกเป็น 
“แพะ” ในคดีอาญา กล่าวว่า มาอยู่บ้านคนใกล้บ้านไม่คุยด้วยเลยจากท่ีรู้จักสนิทสนมกันทําเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกัน หลายคน

มองว่าเราเป็นผู้ต้องหาตัวจริง บางคนบอกว่าท่ีเราได้ออกมาเพราะว่ิงคดีจึงได้ออกมาถ้าไม่วิง่คดีก็คงไม่ได้ออกมาหรอก บางคน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ก็ให้กําลังใจและเชื่อว่าเราไม่ได้กระทําผิด แต่เราไม่สนใจคนท่ีมองเราไม่ดีหรอก เขาอยากมองหรือคิดแบบไหนก็ปล่อยเขาไป 
เราก็ทําหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุดก็พอ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
         

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการปรับตัวท่ีเกิดข้ึนกับผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา มีจุดเริ่มต้นจากกระบวนการ

ปรับตัวก่อนเข้าสู่เรือนจํา ตามด้วยกระบวนการปรับตัวขณะถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี ซ่ึง 2 ขั้นนี้ถือเป็นช่วงกระบวนการ

ปรับตัวท่ีสําคัญ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านชีวิตจากนอกเรือนจําสู่การใช้ชีวิตในเรือนจําท่ีไม่มีใครอยากเข้ามาอยู่ท่ีนี่ ต้องใช้ชีวิต
ท่ามกลางกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ซ่ึงแตกต่างกับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกท่ีมีอิสระสามารถทําในส่ิงท่ีตนอยากทําได้ 
สาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า หรือโรคจิตเภทได้ ส่วนผลกระทบด้านร่างกาย 
ผู้ท่ีตกเป็น“แพะ”ในคดีอาญา ได้รับผลกระทบทางร่างกายเน่ืองด้วยสภาพจิตใจท่ีบอบชํ้าจากการถูกจองจําจึงส่งผลมายัง

ร่างกาย บางคนท่ีเข้ามาอยู่ในเรือนจําแรก ๆ ร่างกายยังปกติแต่เม่ืออยู่ไปสักพักร่างกายเริ่มไม่แข็งแรง ผิวหนังคล้ําข้ึน และ
ผิวหนังลอก ก่อนเข้ามาในเรือนจําบางคนป่วยอยู่ก่อนแล้วทําให้เกิดอาการป่วยเพ่ิมมากข้ึน ส่วนกระบวนการปรับตัวหลังพ้น

โทษออกจากเรือนจํา ต้องมีการปรับตัวมากเช่นกันเนื่องจากผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเป็นเวลานาน 
สังคมภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก บุคคลเหล่านี้ยังคงไม่ชินต่อการใช้ชีวิตข้างนอกมากนัก จึงใช้ระยะเวลาใน
การปรับตัว ส่วนสภาพจิตใจเม่ืออกจากเรือนจําก็ดีขึ้นเพราะได้อยู่กับครอบครัว นอกจากน้ียังพบว่า กระบวนการปรับตัวให้เข้า

กับสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจําของผู้ท่ีเคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา เป็นผลจากบุคคลเหล่านี้ มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้คนใน

เรือนจําและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับความแตกต่างท่ามกลางผู้อ่ืนและปรับจิตใจให้เข้ากับ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงหน้าได้ มีความปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตอยู่เพ่ือครอบครัวมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต ดังนั้นการคิด
บวกอยู่เสมอว่าต้องอยู่ให้ได้อยู่แบบมีความหวังถือเป็นสิ่งสําคัญเพราะมีครอบครัวรอบุคคลเหล่านี้อย่างมีความหวังเช่นกัน 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย          
  

7.1 กระบวนการปรับตัว ท่ีค้นพบจากการสัมภาษณ์ผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา สามารถแบ่งออกเป็น         
3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการปรับตัวก่อนเข้าสู่ เรือนจํา 2) กระบวนการปรับตัวระหว่างการพิจารณาคดี                   
3) กระบวนการปรับตัวหลังพ้นโทษจากเรือนจําซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ (2544)                 
ศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของผู้ต้องขังเข้าใหม่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภูมิหลัง คือ อายุ 
ลักษณะความผิด จํานวนครั้งของการต้องโทษ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา และระยะเวลา       
ท่ีอยู่ในเรือนจํามีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านสังคม และปัจจัยทางด้านอายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่ในเรือนจํามีอิทธิพล      
ต่อการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจํา ปัจจัยแวดล้อมคือ ความหวาดวิตกเกี่ยวกับคดีความมีอิทธิพลต่อการปรับตัว      
ทางสังคมและทัศนะต่อกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสภาพแวดล้อมในเรือนจํา  

7.2 ผลกระทบของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญาได้รับระหว่างถูกคุมขัง และหลังพ้นโทษจากเรือนจํา จากการ 
ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผลกระทบของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ท่ีเกิดข้ึนระหว่างถูกคุมขังในเรือนจําได้รับผลกระทบ

ทางด้านสุขภาพจิต ทางด้านร่างกาย จากการถูกจํากัดด้านเสรีภาพและอิสรภาพ และจากการถูกจํากัดด้านเคร่ืองอุปโภค

บริโภคและบริการ และผลกระทบหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจํา ได้รับผลกระทบท้ังทางร่างกายและจิตใจ รายได้และการ
ประกอบอาชีพ และการถูกตีตราจากสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษา วีรยุทธ แสนพงค์ (2561) ท่ีได้ศึกษา เรื่องประสบการณ์

การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจากลางบางขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของ

ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจํากลางบางขวาง ได้ค้นพบผลกระทบของผู้ต้องขังในระหว่างก่อนเข้าสู่เรือนจํา รวมถึงผลกระทบของ
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ปรับตัวขณะอยู่ในเรือนจํา และหลังพ้นโทษออกจากเรือนจํา โดยพบว่า ผลกระทบต่อประสบการณ์การปรับตัว 3 ด้าน ได้แก่ 
1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ด้าน คือ กระบวนการพิจารณาคดี และโลกใบใหม่ท่ีแปรเปลี่ยนไป 2) ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนก่อนเข้าสู่

การปรับตัว มี 2 ด้าน คือ ความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ 3) การเริ่มต้นของชีวิตท่ีเข้มแข็ง มี 3 ด้าน คือ การยืนหยัด

เพ่ือสู้กับปัญหา การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจํา และการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ควรมีการศึกษากระบวนการปรับตัวของผู้เคยตกเป็น “แพะ” ในคดีอาญา ประเภทความผิดอ่ืน ๆ นอกเหนือ  
จากคดียาเสพติดหรือคดีชีวิตและร่างกาย เพ่ือเห็นความแตกต่างของกระบวนการปรับตัวและผลกระทบท่ีบุคคลเหล่านี้ได้รับ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษากระบวนการปรับตัวและผลกระทบของผู้ต้องขังในแต่ละ   
ช่วงอายุ ผู้ต้องขังกลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้ต้องขังพิการ กลุ่มผู้ต้องขังท่ีมีความผิดปกติทางจิต ท้ังนี้เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง        
ของแต่ละกลุ่ม    

8.3 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยสําหรับการวิจัยในประเด็นนี้ควรจะมีจํานวนสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เพ่ือทําให้การวิจัย

สามารถมองเห็นถึงภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตในเรือนจําของ “แพะ” ในคดีอาญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์            
ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี ประธานกรรมการ และ ดร.นัทธี จิตสว่าง 
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําเป็นอย่างดีในทุกข้ันตอนของการศึกษาวิจัย                
จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ                
คุณแม่ ท่ีอบรมส่ังสอนและให้ช่วยเหลือมาโดยตลอดของโครงการวิจัยนี้และขอขอบพระคุณพ่ีชายท่ีช่วยเหลือเรื่องเส้นทาง             
และการเดินทางเพื่อลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  
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มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวติ1 

Alternative Measures to Capital Punishment 
 

นฤมล ถินทอง2 

 
1บทความวิจัยนี้ได้ประยุกต์มาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิต  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
โดยมี ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
oaioa_lovely@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบมาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตเหมาะสมในประเทศไทย และ

ปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตมาใช้ในประเทศไทยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์โดยเจาะลึก (In - depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยกําหนดขอบเขต
และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์  
จํานวน 6 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แบบโดยการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิของกระบวนการยุติธรรม โดยใช้วิธีการ
พรรณนาข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบมาตรการทางเลือกทดแทน
โทษประหารชีวิตเหมาะสมในประเทศไทย ยังไม่มีรูปแบบมาตรการทางเลือกไหนที่จะเหมาะสมและสามารถนํามาใช้ในประเทศไทย
ได้อย่างจริงจัง และ 2) ปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตมาใช้ในประเทศไทย คือ ปัญหา
ด้านกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านบุคลากรของกระบวนการยุติธรรม ถ้าหากในอนาคตข้างหน้า
ประเทศไทยมีการยกเลิกทาประหารชีวิตจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ท่ีจะรองรับมาตรการทางเลือกท่ีจะนํามาใช้ทดแทน
โทษประหารชีวิตนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนมีความพึงพอใจ  

 
คําสําคัญ: มาตรการทางเลือก  โทษประหารชีวิต  กระบวนการยุติธรรม  โทษจําคุกตลอดชีวิต 
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Abstract 
 

 The purpose of this research is to study alternative measures to capital punishment that is 
appropriate for Thailand and problems challenges to implementing alternative measures in Thailand by using 
qualitative research and In-depth interview with a sample group. The researcher has set the boundaries 
and sample group of the research as follows; 6 experts in the justice system including police officers, 
prosecutors, judges and corrections officers. The random sampling process used was specific in the group 
which possessed qualifications in the justice system. The process used was by describing information together 
with analyzing the content of the information from the interview. The research found that 1) Forms of 
alternative measures to capital punishment that is appropriate in Thailand do not currently exist. And  
2) Problems and Challenges of implementing alternative measures to capital punishment in Thailand 
involves factors such as the justice system inself, budgeting problems, and manpower in the justice 
process. If in the future, Thailand moves to abolished capital punishment, there must be preparations and 
changes made to support alternative measures to capital punishment to maximize efficiency and 
acceptance by the public.  

 
Keywords: alternative measure, capital punishment, justice system, life in prison 
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1. บทนํา 
 

อาชญากรรมในสังคมไทยปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรง และมีความซับซ้อนมากข้ึน เกิดตามความเจริญของ

เทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จาก สถิติคดีอาชญากรรม ข่าวอาชญากรรมตามหน้า

หนังสือพิมพ์ หน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม่ หรือมีการปรับปรุงระบบในการทํางานแบบใหม่ เพ่ือ

รองรับปัญหาอาชญากรรมและจํานวนนักโทษท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนมีนักโทษล้นคุก ขอบเขตและปริมาณความร้ายแรงของ

อาชญากรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ี อยู่ในความสนใจของบุคคลโดยท่ัวไป เพราะขอบเขตของอาชญากรรมเป็นตัวบ่งชี้และบ่งบอกถึง

ความร้ายแรงของอาชญากรรม ท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับจํานวนอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในอดีต หรือคาดคะเนจากปัญหา

อาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และจะประเมินว่า มาตรการท่ีนํามาใช้ในการป้องกันนั้นได้ผลในการลดปริมาณ

อาชญากรรมหรือไม่อย่างไร (อัจฉรียา ชูตินันท์, 2553) 
การใช้การลงโทษประหารชีวิตนั้นย่อมปฏิเสธคุณค่าท้ังหมดนี้ เพราะสังคมของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาบนฐานความ

สํานึกในคุณค่าของชีวิต ดังนั้น พ้ืนฐานของการเกิดของรัฐก็อยู่บนสิทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษย์ และกฎหมายก็บัญญัติไว้และรับรอง

เพ่ือตอบสนองในการคงอยู่ของความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน ประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพิจารณาถึงการดํารงอยู่

ของการใช้บทลงโทษประหารชีวิตอย่างจริงจัง อันจะนําไปสู่การประชาพิจารณ์ถึงการดํารงอยู่ของการลงโทษประหารชีวิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ และท้ังยังต้องพิจารณาต่อไปว่า เม่ือกระบวนการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตสําเร็จแล้ว กระบวนการ

ยุติธรรมไทยจะต้องเตรียมการสิ่งใดเพ่ือรองรับการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตอย่างไรบ้าง ซ่ึงหากกระบวนการยุติธรรมท่ี

ถูกต้องแล้ว และรวดเร็ว ก็จะเป็นสิ่งท่ีตอบสนองต่อประชาชนได้ดีกว่าการลงโทษท่ีรุนแรง ดังเช่น โทษประหารชีวิต (สุมนทิพย์ 
จิตสว่าง, 2557) ดังนั้น จึงควรจะต้องปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับ การลงโทษจําคุก

ตลอดชีวิตแทนการลงโทษประหารชีวิตและรัฐควรมีการปรับโครงสร้างทางสังคม การศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจให้

ประชาชนในสังคมได้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมท้ังมีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
เนื่องจากโครงการสร้างดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้เกิดอาชญากรรม 

ดังนั้น หากมีการป้องกันอาชญากรรมได้ โทษประหารชีวิตก็ไม่ควรมีความจําเป็นอีกต่อไป กระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็น

หน่วยงานของภาครัฐในการบังคับใช้โทษทางอาญา ควรนําเสนอมาตรการทางเลือกอ่ืนนอกเหนือไปจากโทษประหารชีวิตท่ีมี

การตัดผู้กระทําความผิดออกไปจากสังคม เช่น โทษจําคุกตลอดชีวิตเด็ดขาดสถานเดียว โดยไม่ยอมให้มีการอภัยโทษ หรือพัก

การลงโทษ อาจตอบสนองกระแสความต้องการของคนในสังคมให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโทษดังกล่าวโดยรัฐควรจัดสรร

งบประมาณให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการสร้างเรือนจําความม่ันคงสูงเพ่ือคุมขัง เพราะเม่ือมีเรือนจําท่ีมีมาตรฐานสูงมากจนยากแก่

การหนีแหกออกจากท่ีคุมขังก็จะทําให้โทษประหารชีวิตลดความสําคัญลงไป และมีการเร่ิมบริหารจัดการโทษอ่ืนท่ีสามารถ

นํามาใช้ทดแทนโทษประหารชีวิตได้ (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, 2557) 
จากสถานการณ์การใช้โทษประหารชีวิตของแต่ละประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้แสดงให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่

นั้น มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต ในขณะท่ีบางประเทศเคยมีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต แต่ได้กลับมาใช้โทษ

ประหารชีวิตอีกคร้ัง (อย่างเช่นประเทศไทย) เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า บางประเทศอาจจะยังคงให้ความสําคัญกับการใช้โทษ

ประหารชีวิตซ่ึงขึ้นกับบริบทของแต่ละสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีความแตกต่างกันและเป็น

ตัวกําหนดต่อการใช้โทษประหารชีวิตเป็นสําคัญ 
สําหรับในประเทศไทย กระแสการคัดค้านและต่อต้านการยกเลิกโทษประหารชีวิตจากประชาชน ยังคงมีอยู่สูงมาก 

ผลสํารวจในงานวิจัยหลายคร้ัง แสดงถึงเหตุผลของคนกลุ่มนี้ว่าต้องการให้คงใช้โทษประหารชีวิตไว้เพ่ือความเรียบร้อย ความ
สงบสุขในสังคม โดยให้โทษประหารชีวิตเป็นเคร่ืองมือในการยับย้ังของการกระทําผิด และตอบแทนผู้กระทําผิดให้สาสมกับ

ความผิดท่ีได้กระทําไปนั้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นเร่ืองค่านิยมและทัศนคติท่ีต้องการลงโทษในรูปแบบการแก้แค้นทดแทนให้เกิด

ความยุติธรรม (สุพจน์ สุโรจน์, 2550) โดยเฉพาะต่อผู้เสียหายท่ีตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ซ่ึงควรได้รับสิทธิในการคุ้มครองของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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สิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันมีให้การคุ้มครองสิทธิและการดูแลในผู้กระทําผิดมากกว่าการคํานึงถึงความเรียบร้อย 
ความสงบของสังคม และประชาชนผู้บริสุทธ์ิโดยส่วนรวม 

  
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

        2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบมาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตเหมาะสมในประเทศไทย  
   2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตมาใช้ในประเทศไทย 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

              3.1.1  วัตถุประสงค์การลงโทษ 
                        วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของการลงโทษ แบ่งได้ 4ประการ ดังน้ี  

1. การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน (Retribution) เป็นการลงโทษท่ีมีมาต้ังแต่สมัยท่ีมนุษย์ยังเป็น

สังคมด้ังเดิมรูปแบบการลงโทษจะมีลักษณะท่ีรุนแรง และป่าเถื่อนอย่างมาก เช่น การเฆ่ียนตี ทรมาน การตัดอวัยวะ         
และการประหารชีวิต ซ่ึงเป็นการลงโทษท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ความรู้สึกของผู้เสียหาย และประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการจะเห็น

ผู้ท่ีทําร้ายผู้อ่ืนได้รับผลร้ายนั้นเช่นกัน ทําให้ผู้เสียหายเกิดความยุติธรรมตามความรู้สึกของผู้เสียหายนั้น (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, 
2561) จะใช้วิธีการลงโทษเพ่ือตอบแทนผู้กระทําผิด ให้ได้รับโทษในรูปแบบ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีการใช้วิธีการท่ีรุนแรง ท้ังการ

ลงทัณฑ์ ทรมานด้วยรูปแบบต่าง ๆ และการประหารชีวิต เพ่ือให้สาสมกับความผิดท่ีผู้กระทําผิดได้กระทําลงไป และเพ่ือให้

ผู้กระทําผิดยอมสารภาพ และเพื่อทําให้รู้สํานึกถึงความผิดในการกระทําของตนท่ีทําลงไปนั้น แนวคิดนี้มีการลงโทษที่ว่า

ผู้กระทําผิดมีเจตจํานงเสรี (Free Will) ในการท่ีจะตัดสินใจ จะคิด และกระทําการด้วยตนเอง ประกอบกับมนุษย์มี

ความสามารถในการ ใช้เหตุผล เม่ือตัดสินใจทําสิ่งใดลงไปแล้วนั้น จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนอย่างเต็มท่ี เม่ือ

กระทําผิดจึงต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้น และสมควรได้รับการลงโทษ (นคร วัลลิภากร, 2549) 
2. การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับย้ัง (Deterrence) วัตถุประสงค์ของการลงโทษมาจากแนวคิดของ

สํานักอาชญาวิทยาด้ังเดิม (Classical School) ซ่ึงเชื่อว่าการกระทําผิดเกิดข้ึนจากคนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย หรือการบังคับใช้

กฎหมายมีความอ่อนแอ ท้ังนี้เพราะมนุษย์มีเหตุและผลท่ีมีเจตจํานงเสรี (free Will) ท่ีจะเลือกทําสิ่งใดก็ได้ โดยเลือกทําสิ่งท่ี

ตนเองได้รับความพอใจและประโยชน์ แต่จะไม่เลือกทําสิ่งท่ีทําให้เกิดความเจ็บปวด และความทุกข์ การลงโทษนั้นจึงมีขึ้นเพ่ือ

ป้องกันการกระทําผิด โดยทําให้ผู้กระทําผิดรู้สึกว่าผลของการกระทําผิดไม่ก่อให้เกิดผลดี และก่อให้เกิดความเจ็บปวดอีก

ต่างหาก แต่การลงโทษท่ีจะทําให้มีผลในการข่มขวัญยับย้ังท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และ
การลงโทษที่เหมาะสม (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, 2561) การลงโทษนั้น สามารถข่มขู่ และยับย้ังตัวผู้กระทําผิดท่ีได้รับโทษ และ
บุคคลอื่นให้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงทําให้เกิดความเกรงกลัวโทษท่ีจะได้รับ และจะไม่กล้ากระทําผิดข้ึนอีก การลงโทษเพื่อข่มขู่

ยับย้ัง มี วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 
                                 (1) เพ่ือยับย้ังผู้กระทําผิดท่ีถูกลงโทษไม่ให้กระทําผิดนั้นซํ้าอีก เพราะเกิดความกลัวเกรงในโทษ

ท่ีผู้กระทําผิดได้รับ อันเป็นผลทําให้ตัดโอกาสท่ีจะกระทําผิดข้ึนอีก (Incapacitation) 
                                 (2) เพ่ือยับย้ังบุคคลอ่ืนมิให้กระทําผิด เนื่องจากได้เห็น ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับย้ัง     

ท่ีน่ากลัว จึงเกิดความเกรงกลัว ไม่อยากกระทําผิดเพราะเกรงกลัวใน โทษ การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับย้ังนี้อาจกล่าวได้ในอีก

ความหมายหนึ่งคือ เป็นการ ป้องกันมิให้เกิดการกระทําความผิดข้ึนนั่นเอง ซีซาร์เบ็คคาเรีย อธิบายว่า การ ลงโทษท่ีสามารถ

ข่มขู่ยับย้ังผู้กระทําผิดได้นั้นควรจะต้องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2557) 
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                                 (1) การลงโทษต้องทําด้วยความรวดเร็ว 
                                 (2) ความแน่นอนในการลงโทษ  
                                 (3) ความเคร่งครัดหรือความรุนแรงในการลงโทษ  

3. การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสกระทําผิด (Incapacitation) การป้องกันสังคมหรือการตัดโอกาสมี

หลักการว่าอาชญากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากร หรืออาชญากรไม่มีโอกาสท่ีจะกระทําความผิด โดยมุ่งป้องกัน        
การกระทําผิดซํ้า ซ่ึงทําได้โดยการทําให้ผู้กระทําผิดไม่มีโอกาสท่ีจะทําผิดได้ ซ่ึงสามารถกระทําได้ อาทิ การตัดอวัยวะ การ
เนรเทศ การจําคุก และการประหารชีวิต การลงโทษเพ่ือเป็นการตัดโอกาสกระทําผิดนั้น มีวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายกับวัตถุประสงค์

ของการลงโทษเพ่ือข่มขวัญยับย้ัง คือ เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรม แต่แตกต่างกันท่ีว่าหลักการของการลงโทษเพ่ือการข่ม

ขวัญยับย้ังมุ่งให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระทําผิดข้ึนอีก แต่ส่วนการลงโทษเพ่ือตัดโอกาสน้ัน มุ่งป้องกันการกระทําผิดซํ้าโดยการ

ทําให้ผู้กระทําผิดหมดโอกาสท่ีจะกระทําผิดข้ึนอีกได้ ซ่ึงวิธีการที่จะขจัดผู้กระทําผิดนั้น อาจทําได้โดยการเนรเทศออกไป เพ่ือ

ป้องกันสังคมจากอาชญากรโดยการกันอาชญากรไปอยู่ท่ีอ่ืนเพ่ือท่ีจะให้สังคมปลอดภัยมากข้ึน เช่น อังกฤษเคยส่งนักโทษไปไว้ท่ี

ออสเตรเลีย หรือโดยการทําลายอวัยวะเพ่ือตัดโอกาสผู้กระทําผิดในการประกอบอาชญากรรม เช่น ตัดมือพวกลักขโมย ทําให้

หมดโอกาสลักขโมย หรอืการประหารชีวิต (นัทธี จิตสว่าง, 2541) 
สําหรับวิธีการลงโทษท่ีสนองต่อวัตถุประสงค์นี้ และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ การจําคุก         

โดยการกันผู้กระทําผิดออไปจากสังคมให้สังคมปลอดภัยย่ิงข้ึน แต่การจําคุกเป็นวิธีท่ีแยกผู้กระทําผิดออกจากสังคมเป็นการ

ชั่วคราว เพราะการลงโทษจําคุกนั้นเพ่ือเป็นการสนองต่อวัตถุประสงค์นี้แต่ก็ไม่ได้เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากผู้กระทําผิดยังคงต้อง

กลับมาอยู่ในสังคม แม้จะเป็นโทษจําคุกตลอดชีวิตก็ตามซ่ึงก็มักจะมีการลดโทษ และเม่ือกลับมาแล้วผู้กระทําผิดอาจมีความ

โกรธแค้นต่อสังคมมากย่ิงข้ึน เป็นผลต่อเนื่องจากการลงโทษท่ีผู้กระทําผิดได้รับ หรือปรับตัวเข้ากับสังคมยากข้ึน เพราะสังคมไม่

ยอมรับเนื่องจากมีตราบาป และถูกตีตราว่าเป็นคนขี้คุก 
4. การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitaation) การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดเป็นแนวคิด

ของสํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงเชื่อในเรื่องเจตจํานงกําหนด (Determinism) กล่าวคือ การกระทําของมนุษย์ถูก

กําหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลือกการกระทําได้อย่างอิสระ ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือก แต่มนุษย์ถูกกดดัน

หล่อหลวมจากทางด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ จนมีบุคลิกภาพท่ีบกพร่อง และหันไปสู่ในการกระทําผิดการลงโทษจึงไม่

ควรมุ่งเน้นท่ีกระทําความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุท่ีทําให้ผู้กระทําผิดเกิดการกระทําความผิดข้ึนมา และมุ่งการ
แก้ไขไปท่ีสาเหตุนั้น (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, 2561) การลงโทษ ควรมีเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูให้แก่ผู้กระทําผิด เพ่ือให้กลับตัวเป็นคนดี 
เพ่ือไม่ให้ผู้กระทําผิด กลับมากระทําผิดซํ้าอีก รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระทําผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้
การเรียนรู้ การฝึกอาชีพ การอบรม ให้เพียงพอท่ีผู้กระทําผิดจะใช้ ในการดําเนินชีวิตได้เม่ือกลับคืนสู่สังคม รวมท้ังการพยายาม

ช่วยทําให้ผู้กระทําผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการ ท่ีได้รับการลงโทษไปแล้ว  
                      สําหรับหลักการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู ประกอบด้วย 
                              (1) หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทําผิดต้องประสบกับสิ่งท่ีทําลายคุณลักษณะประจําตัวของเขาโดยให้ใช้

วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจําคุกระยะสั้น 
                             (2) การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระทําผิดเป็นรายบุคคล 
                               (3) เม่ือผู้กระทําได้แก้ไขดี ดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ และให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่าง

ท่ีมีการคุมขัง 
                      โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษท้ัง 4 ประการนี้ เป็นความเชื่อ หรือความคิดของสังคมในยุคต่าง ๆ ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นจากวิธีการปฏิบัติ หรือการลงโทษผู้กระทําผิด อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้ง 4  ข้อนี้ ยังคงมีอยู่ใน
ปัจจุบัน หากแต่จุดเน้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ (นัทธี จิตสว่าง, 2541) 

       

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1355
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  3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กนกวรรณ ขวัญดี (2550) ศึกษาเร่ือง การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย เป็นการศึกษาโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ประวัติ วิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ วิธีการ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการประหารชีวิต และการยกเลิกโทษประหารชีวิตในต่างประเทศ และประกอบกับการศึกษาทัศนะของบุคคลท่ีมีสวน

เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ จํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรในกระบวนการ ยุติธรรม เหย่ือ/ผู้เสียหาย 

หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลจากการกระทําความผิด ผู้เคยต้องโทษประหารชีวิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเหย่ือ องค์กรสิทธิมนุษยชน และประชาชนท่ัวไป มีทัศนะเห็นด้วยต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต จํานวน 9 
ท่าน และผู้ท่ีไม่เห็น จํานวน 6 ท่าน โดยกลุ่มท่ีเห็นด้วยกับการยกเลิกมีเหตุผลว่า โทษประหารชีวิตเป็นเพียงการข่มขู่ระยะสั้น

เท่านั้น ไม่มีผลในการยับย้ังป้องกันอาชญากรรมแต่อย่างใด อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินคดีจนส่งผลให้เกิด

การประหารชีวิตผู้บริสุทธ์ิ เป็นการกระทําท่ีละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา ส่วนกลุ่มท่ีเห็นด้วย

กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ให้เหตุผลว่าโทษประหารชีวิตเป็นโทษท่ีสามารถป้องกันปราบปรามอาชญากรรมผู้กระทํา

ความผิด หรือคิดท่ีจะกระทําความผิด ทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัวท่ีไม่กล้ากระทําความผดิ เป็นการกําจัดคนท่ีกระทําความผิด 
หรือเป็นอาชญากรโดยสันดานออกไปจากสังคมอย่างเด็ดขาด เพ่ือสาสมกับฐานความผิดท่ีเกิดข้ึน 

 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือหลัก        
ในการศึกษาวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
         4.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
         4.2 พ้ืนท่ีที่ใช้ในการวิจัย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
         4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยสําหรับแบบ

สัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบบมีโครงสร้าง และทําการเก็บข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
จํานวน 6 คน 
         4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ท่ีได้ใช้วิธีถอดถ้อยคํา

ให้สัมภาษณ์แบบคําต่อคํา จากเทป จดบันทึก และสังเกตการณ์ แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือกําหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสําคัญ (Toppic/Catagory) แล้วแบบแผนแนวคิด 
อันเป็นแกนสาระหลัก (Pattern/Theme) นํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
           4.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 รูปแบบมาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตเหมาะสมในประเทศไทย 
 ผลการวิจัย พบว่า วิธีการลงโทษท่ี ผู้เชี่ยวชาญเห็นควรนํามาใช้แทนโทษประหารชีวิตท่ีเหมาะสมในประเทศไทย นั้น

ในแต่ละรูปแบบมีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยท่ีใกล้เคียงกัน โดยเรียงลําดับจากวิธีท่ีมีผู้เห็นด้วยมากท่ีสุดตามลําดับดังนี้ โทษจําคุก

ตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยให้มีการอภัยโทษ และโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยมีการกําหนด

ระยะเวลา (ไม่น้อยกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 40 ปี)   
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แต่ถึงอย่างไรแล้ว ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงเห็นว่า โทษประหารชีวิตเป็นโทษท่ีควรมีอยู่ต่อไปเพราะประเทศไทยยังคงควรมี

โทษประหารชีวิตอยู่  
 

5.2 ปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตมาใช้ในประเทศไทย 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหาร

ชีวิตมาใช้ในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านงบประมาณ  ปัญหาด้านบุคลากรของกระบวนการ

ยุติธรรม ถ้าในอนาคตมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ควรมีการตระเตรียม ความพร้อม ในด้านรัฐควรมีการปรับโครงสร้างทาง

สังคมการศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจให้ ประชาชนในสังคมได้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมท้ังมีรายได้และ

คุณภาพชีวิตีท่ีดีเพ่ือป้องกัน การเกิดอาชญากรรม ในส่วนกรมราชทัณฑ์ควรเสนอทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากโทษประหารชีวิต

ท่ีมีผลในการตัดผู้กระทําผิดออกไปจากสังคม เช่น โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษแบบจริงจัง รัฐควรจัดสรร

งบประมาณให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการสร้างเรือนจําความมั่นคงสูงเพ่ือคุมขังผู้กระทําผิดร้ายแรงเพ่ือท่ีอนาคตจะมีการยกเลิก

โทษประหารชีวิตจริงจัง เพ่ือป้องกันปัญหา และ อุปสรรค ท่ีจะเกิดข้ึน            
         
6. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย พบว่า ผู ้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโทษประหารชีวิตท้ัง ข้อดีและข้อเสียของ โทษประหารชีวิต          
ซ่ึงในส่วนของข้อดีนั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต ในแง่โทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดทางอาญา และมี
มาตรการลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทําผิด อุกฉกรรจ์ซ่ึงมีความเหมาะสมกับความผิด และโทษประหารชีวิตยังมีส่วนช่

วยข่มขู่มิให้ผู้ใดกระทําความผิด อีกท้ังมีส่วนช่วยในแง่ของการตัดโอกาสในการกระทําความผิดซํ้าซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพ

สังคมไทยซ่ึงมีปัญหาอาชญากรรมสูงจึงต้องใช้บทลงโทษท่ีเน้นการปราบปรามมากกว่าเน้นการป้องปรามอาชญากรรม 
            ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยมองว่าหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวติคนจะมี

อิสระในการกระทําผิดโดยปราศจากปัจจัยด้าการลงโทษเป็นตัวควบคุม ซ่ึงผู้กระทําผิดจะมีการชั่งน้ําหนักระหว่างความสุขท่ีได้

รับคือผลประโยชน์ 100 ต่าง ๆ กับความทุกข์ซ่ึงก็คือการถูกลงโทษ หากความสุขมีมากกว่าความทุกข์คนก็จะเลือกกระทํา ผิด 
แต่หากความทุกข์คือโทษประหารชีวิตคนก็จะไม่กล้ากระทําความผิด ดังนั้นโทษประหารชีวิตจึงเป็นโทษท่ีนํามาใช้เพ่ือควบคุม

คนในสังคมไม่ให้กระทําผิด 
            ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อวิธีการลงโทษท่ีควรนํามาใช้แทนโทษประหารชีวิตในแต่ละรูปแบบนั้นมีจํานวนใกล้เคียงกัน 
โดยเรียงลําดับจากวิธีท่ีมีผู้เห็นด้วย มากท่ีสุดตามลําดับดังนี้ โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ โทษจําคุกตลอดชีวิต

โดยให้มีการอภัยโทษ และวิธีลงโทษท่ีควรนําใช้แทนโทษประหารชีวิตอันดับสุดท้าย คือโทษจําคุกตลอดชีวิต โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาข้ันต่ํา (ม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี)  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษาเร่ือง มาตรการทางเลือกทดแทนโทษหระหารชีวิต โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ ่มผู้

เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ จํานวน 6 ท่าน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทัศนะและ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท้ังในมุมมองท่ีเหมือนและแตกต่างกันไปเมื่อผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาครบทั้ง 6 ท่านแล้วจึงได้รวบรวมข้อมูล

เพ่ือนํามาอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี  
      ประการท่ี1 ผู ้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโทษประหารชีวิตท้ังข้อดี และข้อเสียของโทษ ซ่ึงในส่วนของข้อดีนั้น 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต ซ่ึงโทษประหารชีวิตเป็นโทษท่ีสูงสุดทางอาญาซ่ึง มีความเหมาะสมกับการกระทําผิด

อันร้ายแรง แต่เดิมนั้น โทษประหารชีวิตมีวิธีการลงโทษที่โหดร้ายทารุณ เช่น เอาหินขว้างให้ตาย เอาไฟคอก กดให้จมน้ําตาย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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และการตัดศีรษะ เป็นต้น หลังจากนั้น จึงได้เปลี่ยนมาเป็นการยิงเป้า และใช้การฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เช่นใน ปัจจุบัน 
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวิธีท่ีมีความโหดร้ายทารุณน้อยลงจึงน่าจะเป็นการลดแรงกดดันจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและ

องค์กรศาสนาต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศลงได้ระดับหนึ่ง อีกท้ัง ยังสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ      
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเร่ืองสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีกําหนดว่าการลงโทษจะต้องไม่ใช้วิธีการท่ีโหดร้าย

ทารุณ 
     นอกจากนี้ โทษประหารชีวิตยังมีจุดมุ่งหมายสามประการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษด้วยกัน

คือ เพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทนกับความผิดท่ี ได้กระทํา ซ่ึงมีลักษณะท่ีว่าผู้กระทําผิดจะต้องได้รับโทษท่ีได้สัดส่วนกับความผิด

และการลงโทษนั้น จะต้องเหมาะสมกับความหนักเบาของการกระทําผิด ประการต่อมาเพื่อเป็นการข่มขู่มิให้ผู ้ใดกระทํา

ความผิดข้ึนอีก เพราะโทษประหารชีวิตอาจจะ สามารถสร้างความเกรงกลัวและหวาดกลัวต่อโทษให้กับคนในสังคมได้ และ
ประการสุดท้ายเพ่ือเป็นการตัดโอกาสในการกระทําความผิดซํ้า เพราะโดยผลของการลงโทษเป็นการกําจัดผู้กระทําความผิด

ออกไปจากสังคมอย่างถาวรและเป็นการกําจัดต้นเหตุแห่งภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
    ประการท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อความเหมาะสมในการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิต           

ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต เนื่องจากโทษประหารชีวิตเป็นโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระทํา

ความผิดร้ายแรง นอกจากน้ียังส่งผลในการข่มขู่ยับย้ังผู้กระทําผิด และสร้างความหวาดกลัวและเกรงกลัวท่ีมีต่อโทษให้คนใน

สังคมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ขวัญดี (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย       
ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ท่ีให้เหตุผลว่าโทษประหารชีวิตเป็นโทษท่ีสามารถ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมผู้กระทําความผิด หรือคิดท่ีจะกระทําความผิด ทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัวท่ีไม่กล้ากระทํา

ความผิด เป็นการกําจัดคนท่ีกระทําความผิด หรือเป็นอาชญากรโดยสันดานออกไปจากสังคมอย่างเด็ดขาด เพ่ือสาสมกับฐาน

ความผิดท่ีเกิดข้ึน 
   ประการสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ปัญหา อุปสรรค ของการนํามาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิตมา

ใช้ในประเทศไทยท่ีจะเกิดข้ึน คือ ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านงบประมาณ  ปัญหาด้านบุคลากรของ

กระบวนการยุติธรรม หากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ควรมีการตระเตรียม ความพร้อม ในด้านรัฐควรมีการปรับโครงสร้า

งทางสังคม การศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในสังคมได้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งมีรายได้และ

คุณภาพชีวิตีท่ีดีเพ่ือป้องกัน การเกิดอาชญากรรม ในส่วนกรมราชทัณฑ์ควรเสนอทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากโทษประหารชีวิต

ท่ี มีผลในการตัดผู ้กระทําผิดออกไปจากสังคม เช่น โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษแบบจริง ๆ รัฐควรจัดสรร

งบประมาณให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการสร้างเรือนจําความมั่นคงสูง เพ่ือคุมขังผู้กระทําผิดร้ายแรง เพ่ือท่ีอนาคตจะมีการยกเลิก

โทษประหารชีวิตจริง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหา และ อุปสรรค ท่ีจะเกิดข้ึน  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

             8.1 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการจํากัดปริมาณการประหารชีวิต เช่น การใช้โทษอ่ืนแทนโทษ

ประหารชีวิต นอกจากน้ี ยังควรมีการป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการ ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นในชั้นสืบสวนสอบสวน      
ท่ีพยานหลักฐานต้องมีความยุติธรรม และโปร่งใสชั้นพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีความแม่นยํา และเป็นกลาง และท้ายท่ีสุด

ขั้นตอนการลงโทษแก้ไขฟื้นฟูควรมีมาตรฐานท่ีดี และงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การแก้ไขฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้

หันมาใช้ การแก้ไขฟ้ืนฟูมากกว่าการแก้แค้นทดแทน เช่น โทษประหารชีวิต  
            8.2 รัฐควรมีการปรับโครงสร้างทางสังคมการศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในสังคมได้              
มีความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมท้ังมีรายได้ และคุณภาพชีวิตีท่ีดีเพ่ือป้องกัน การเกิดอาชญากรรม เนื่องจากโครงสร้างดัง
กล่าว   เป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้เกิดอาชญากรรม ดังน้ัน หากป้องกันอาชญากรรมได้โทษประหารชีวิตก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป    
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            8.3 กรมราชทัณฑ์ควรเสนอทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากโทษประหารชีวิตท่ีมีผลในการตัดผู้กระทําผิดออกไปจาก

สังคม เช่น โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ ซ่ึงเป็นโทษท่ีตัดผู้กระทําผิดออกจากสังคมได้เช่นเดียวกับโทษประหาชีวิต 
            8.4 รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการสร้างเรือนจําความมั่นคงสูง เพ่ือคุมขังผู้กระทําผิดร้ายแรง 
เพราะเม่ือมีเรือนจําท่ีมีมาตรฐานสูงมากจนยากแก่การแหกหักก็จะทําให้โทษประหารชีวิตลดความสําคัญลง และจะเริ่มพัฒนา

โทษอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถใช้แทน โทษประหารชีวิตได้เช่น โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยฉบับนี้สําเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี ประธานกรรมการ และ พันตํารวจเอก ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร กรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําเป็นอย่างดีในทุกข้ันตอนของการศึกษาวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีอบรมสั่งสอน

และให้ช่วยเหลือมาโดยตลอดของโครงการวิจัยนี้และขอขอบพระคุณ นางสาวศนิษา ลาภานันท์ ท่ีช่วยเหลือในเร่ืองเส้นทาง

และการเดินทางเพื่อลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  
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กนกวรรณ ขวัญดี. (2550). การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน

ยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์. 
นัทธี จิตสว่าง. (2541). เรื่องหลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์. 
นคร วัลลิภากร. (2549). โทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
สุพจน์ สุโรจน์. (2550). การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุมนทิพย์ จิตสว่าง. (2557). รายงานวิจัยโทษประหารชีวิต.สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ค้นเม่ือ                

28 กุมภาพันธ์ 2561 จาก เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  
สุมนทิพย์ จิตสว่าง. (2561). โทษประหารชีวิต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อัจฉรียา ชูตินันท์. (2557) อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วิญญูชน. 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1359



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1387 

ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ ์
ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อคืนคนดสีู่สังคม1 

Factors Contributing to the Success of Implementing Wiwat Phonlamueang 
Ratchathan School Project with Scouting Process towards Inmate  

Re-Entry into Society 
 

จตุพร ธิราภรณ์2 

 
1บทความวิจัยนี้ได้ประยุกต์มาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการ

ลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
greet_return@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการ

ลูกเสือโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์โดยเจาะลึก (In - depth interview) 
จากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยกําหนดขอบเขตและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ ได้แก่ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้าน
ทัณฑปฏิบัติ ด้านการวิจัยและการติดตามประเมินผล และด้านกระบวนการลูกเสือ จํานวน 20 คน และผู้ผ่านการอบรมตาม
โครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ จํานวน 10 คน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยใช้วิธีการพรรณนาข้อมูลร่วมกับการ
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จโครงการ 1) ปัจจัยภายในโครงการ 
ได้แก่ การนํากระบวนการลูกเสือมาใช้ในโครงการเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระทําผิดโดยการเน้นปฏิบัติท่ีให้ผู้รับการเรียนรู้ได้ศึกษา
ด้วยตนเองถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้กระทําผิดท่ีได้รับการชดใช้ความผิดนั้นแล้วคืนสู่สังคม และ 2) ปัจจัยภายนอก
โครงการโดยเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมโดยนําเอาบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู้ทางการลูกเสือให้เข้ามามีส่วน
ในการอบรมผู้ต้องขังในระบบเรือนจําโดยใช้กระบวนการของลูกเสือ  

 
คําสําคัญ: ปัจจัย  ความสําเร็จของโครงการ  บริหารงานยุติธรรม  กระบวนการลูกเสือ   
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Abstract 
 

The objective of this research was to study factors contributing to the success of implementing 
Wiwat Phonlamueang Ratchathan Project with scouting process. This study was a qualitative research. In 
- depth interview was used as the research design. The sample and its sampling scope were determined by 
the researcher. The sample of this study consisted of 20 Department of Corrections personnel, academics, 
specialists, and experts in criminology, penology, and penological operation, research and evaluation, and 
scouting process as well as 10 graduated trainees at  the Wiwat Phonlamueang Ratchathan Project using 
scouting process. The sample was selected based on purposive sampling and snowball sampling. Data 
were analyzed through descriptive statistics and content analysis from interview. The results of this study 
indicated that 1) internal factor was the implementation of scouting process in the project to rehabilitate 
inmates based on self-learning as the preparedness for inmate re-entry into society, and 2) external factor 
was creating participation from civil society by encouraging general people with scouting knowledge to 
participate in the inmate training using scouting process. 
 
Keywords: factors, project success, justice administrations, scouting process 
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1. ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 

เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินงานตามภารกิจการบําบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ต้องขังคดียาเสพติดท่ีมีประวัติการใช้

สารเสพติด เป็นมาตรการด้านการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด สนองนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ปัญหายา

เสพติด และผนวกงานภารกิจดังกล่าวเข้ากับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยน้อมนําแนวทางด้านการนํากิจกรรมของกระบวนการลูกเสือเข้ามาใช้ 
ฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นพลเมืองดีพร้อมกลับสู่สังคม สอดคล้องกับการคืนความสุขให้ประชาชนด้วย

การคืนคนดีกลับสู่สังคม ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในเรือนจํา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีกระทําผิดกฎหมายใน

ความผิดเชิงนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดต้องรับโทษจําคุก ให้ได้มีโอกาสได้รับการปล่อยตัว พ้นโทษเร็วขึ้น สามารถออกไป
เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยไม่เป็นภาระของสังคม ท้ังนี้จัดให้ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วยหลักสูตร

เข้มข้น ในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองก่อนท่ีจะได้รับการปล่อยตัว โดยปรับแนวคิดการดําเนินงานโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

ราชทัณฑ์แบบเดิมซ่ึงใช้กระบวนทางทหาร มาใช้กระบวนการลูกเสือเป็นแกนกลางในการขับเคล่ือนกิจกรรม การบําบัดฟ้ืนฟู

และพัฒนา ดําเนินการภายใต้แนวคิด “การคืนคนดี มีคุณค่ากลับสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” การบําบัดฟ้ืนฟูและพัฒนา

ผู้ต้องขัง ตามแผนงานการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วย

กระบวนการลูกเสือนั้น จัดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

ด้วยกระบวนการลูกเสือ” ภายใต้แนวคิด “การคืนคนดี มีคุณค่ากลับสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” ท้ังนี้ได้มุ่งบูรณาการ

กิจกรรมกระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในหลักสูตรของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์รูปแบบเดิมกับหลักการ

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการลูกเสือและกระบวนกิจกรรมทางศาสนา มุ่งการพัฒนาตัวบุคคลและพัฒนา

ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสังคม ใช้หลักการบูรณาการภารกิจกับหนว่ยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีบทบาท

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน สร้างความตระหนักร่วมกันของภาคประชาสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมการพัฒนา ดังแนวพระราชดํารัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีพระราชทานไว้ในโอกาส

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2546 ความว่า “ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส จะไม่มีคนดี

กลับสู่สังคม” (สโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย, ม.ป.ป.)  ท้ังนี้กิจกรรมตามโครงการนั้นมีเป้าหมายก็เพ่ือเป็นการระบายความแออัด

ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน  และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจําในสภาวการณ์ปัจจุบัน  จูงใจให้นักโทษ

เด็ดขาดประพฤติปฏิบัติตัวดี  อยู่ในระเบียบวินัย ทําตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักโทษเด็ดขาดรายอ่ืน  ทําให้การบริหารงานของ

เรือนจํา/ทัณฑสถานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่เกิดปัญหายุ่งยาก รวมถึงเป็นการประหยัดงบประมาณในการ

ดูแลผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ อีกท้ังสนับสนุนให้ครอบครัว  ชุมชน  สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไปจนถึงเป็นการป้องกันสังคม  โดยลด
โอกาสไม่ให้ผู้ต้องขังกระทําผิดกฎหมายซํ้าอีก  เพราะผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว  และในระหว่างการ

ปล่อยตัวพักการลงโทษจะอยู่ภายใต้การติดตามสอดส่องดูแลช่วยเหลือของพนักงานคุมประพฤติ  โดยต้องปฏิบัติตนตาม

เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด  หากกระทําผิดเงื่อนไข จะถูกนําตัวกลับเข้ามาคุมขังในเรือนจําตามเดิมซ่ึงเป็นการสร้างความม่ันใจแก่

สังคมว่าผู้ต้องขังว่าจะไม่เป็นอันตรายแก่สังคมอีก 
แม้ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโดยมีทางเลือกหลาย

หลักสูตร เช่น โครงการชุมชนบําบัด การใช้โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดตามลักษณะแห่งคดี ทว่าศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ

วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ท่ีมีความพร้อมก็ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองอยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึง

ผู้ต้องขังท่ีผ่านโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือและได้รับการดําเนินการพักการลงโทษกรณีมีเหตุ

พิเศษดังกล่าวนั้นมีอัตราการกระทําผิดซํ้าน้อยมาก  ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือต้องการทราบถึงปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จ

ในโครงการนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
 

3. คําถามการวิจัย 
 

การดําเนินงานโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ มีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จอย่างไร 
 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

 

4.1 ทฤษฎีพันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม (Social Bonding Theory) 
ทฤษฎีพันธะทางสังคม มองว่าการท่ีบุคคลมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมน้อยจะมีแนวโน้มท่ีจะมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนนําไม่สู่การกระทําความผิด  ผู้กระทําความผิดเพราะไม่มีความผูกพัน  ขาดข้อผูกมัด  ไม่มีการเข้าร่วม
กิจกรรม  และมีความเชื่อท่ีไม่ถูกต้อง  หลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือ  ความผูกพันกับสังคมหรือพันธะทางสังคม (Social Bond) 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีองค์ประกอบ ได้แก่ (พรชัย ขันตีและคณะ, 2558) 
  1)  ความผูกพัน (Attachment) หมายความถึง การที่บุคคลมีความผูกพัน หรือความรักใคร่กับบุคคลอ่ืน 
หรือมีความสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพันนี้เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําให้บุคคลมีการ

พัฒนาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกหรือสามัญสํานึกท่ีจะควบคุมตนเองให้เป็น

บุคคลท่ีดีในสังคม ดังน้ันความผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต่อ

สังคม 
  2)  ข้อผูกมัด (Commitment) หมายความถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการดําเนินชีวิตตามทํานองคลอง

ธรรมของสังคม กล่าวคือได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพโดยสุจริต มีครอบครัวท่ีอบอุ่น และเพื่อท่ีจะประสบ

ความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระทําผิดกฎหมาย เนื่องจากจะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียความสําเร็จในชีวิต 
ดังน้ันข้อผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านความมีเหตุมีผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต่อสังคม 
  3)  การเข้าร่วม (Involvement) หมายความถึง การท่ีบุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม อาทิ 
กิจกรรมครอบครัว การทํางานร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา ฯลฯ เนื่องจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ให้หมดไปกับ

กิจกรรมของสังคม เป็นเหตุให้บุคคลถูกจํากัดเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม ดังน้ัน พันธะหรือสัญญาข้อผูกมัดท่ีบุคคลมีต่อ

สังคม คือ การเขา้ร่วมนั้นจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของแนวคิดนี้ 
  4)  ความเชื่อ (Belief) หมายความถึง ระดับของความเช่ือถือท่ีบุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของ

สังคม หากบุคคลมีระดับความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูง ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระทําผิดกฎระเบียบของสังคม 
ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต่อสังคม (อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ
อัณณพ ชูบํารุง, 2561) 
   

4.2 แนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัย 
 แนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด จึงเน้นท่ีตัวผู้กระทําผิดมากกว่าการกระทําผิด 
โดยการเน้นการศึกษาผู้กระทําผิดเป็นรายบุคคลหรือการจําแนกลักษณะเพื่อหาสาเหตุการกระทําผิดและแนวทางแก้ไข ท้ังนี้

เพราะสังคมจัดให้มีการลงโทษนี้ขึ้นก็เพ่ือเปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไขผู้กระทําผิด เช่น ผู้ต้องขังคดีฆ่า อาจได้รับการปล่อยตัว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ก่อนผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์ท่ีกระทําผิดซํ้าซาก ถ้าผู้ต้องคดีฆ่าสามารถสํานึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมต้องการและมี

แนวโน้มว่าจะไม่กระทําผิดซํ้าอีก ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษจําคุกข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้กระทําผิดท่ีจะแก้ไข

ตนเอง เช่นนี้ แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจึงเป็นแนวคิดท่ีให้โอกาสคนได้กลับตัว ท้ังยังให้โอกาสในการแก้ไข

ปรับปรุงตัวโดยการทําให้คนท่ีทําผิดไม่ให้ถลําตัวลึกไปสู่การกระทําผิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้

ผู้กระทําผิดถูกลงโทษในลักษณะท่ีเป็นการทําลาย คุณลกัษณะหรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคมของเขา โดยการใช้มาตรการ
ลงโทษท่ีไม่ทําให้เกิดรอยมลทินและได้รับการขัดเกลาจากผู้กระทําผิดอ่ืน ๆ วิธีการดังกล่าว ได้แก่ การใช้มาตรการเลี้ยงโทษ

จําคุก เช่น การรอการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับและการใช้มาตรการในชุมชนอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือมิให้ผู้กระทํา

ผิดได้รับผลกระทบในทางลบในเรือนจํา จึงมีแนวคิดว่าต้องให้ผู้ต้องโทษหรือผู้กระทําผิดนั้นอยู่ในเรือนจําให้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้ก็

เพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเช่นกัน นอกจากน้ียังใช้วิธีการเลี่ยงโทษจําคุกในกรณีท่ีได้เข้าไปรับโทษในเรือนจํามาเป็นเวลา

ตามสมควรแก่เหตุระดับหนึ่งแล้ว ด้วยการใช้วิธีพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการทํางานบริการสาธารณะและศูนย์

ควบคุม ในขณะท่ีพวกท่ีใช้ วิธีการจําคุกในเรือนจําก็ให้การศึกษาจัดให้มีการอบรมแก้ไข เช่น การฝึกวิชาชีพ การอบรมทาง

ศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การให้การบําบัดแก้ไขรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ท้ังนี้ เพ่ือมุ่งแก้ไขสาเหตุท่ีทําให้ผู้กระทํา

ผิดมีความบกพร่องและเป็นเหตุให้กระทําผิด แนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัย (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2561)   
 

 4.3 แนวคิดกระบวนการลูกเสือ  
 กระบวนการลูกเสือมีความมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมอันดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาต่อสังคม ดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย ก็ต้องอาศัยสาระสําคัญ
ของการลูกเสือ ซ่ึงเป็นของขบวนการลกูเสือโลก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1)  วัตถุประสงค์ (Purpose) วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ คือ การช่วยให้บุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคมให้สมบูรณ์อย่างเต็มท่ีและเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบและ

เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชาติและชุมชนระหว่างประเทศ ตามท่ีธรรมนูญลูกเสือโลกได้บัญญัติเอาไว้  
(สุทธิพร เทือกสุบรรณ, 2548) 

2)  จุดหมาย/อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
มาตรา 8 เพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม

ให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
   -  มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง พ่ึงตนเอง 
   -  ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นใจผู้อ่ืน     
   -  รู้จักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   -  รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
   -  รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติท้ังนี้โดยไม่

เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด 
  3)  หลักการ (PRINCIPLES)  กล่าวคือหลักการของขบวนการลูกเสือโลก (The Scout Movement) ท่ีจะ

ยึดม่ันในหลักการดังต่อไปนี้ 
   - มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจ

ด้วยความจริงใจ 
- จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน

ความสันติสุข และสันติภาพ ความเข้าใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน นับต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติจนถึง
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-  เข้าร่วมในการพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน และ
เพ่ือนมนุษย์ทุกคน รวมท้ังการยอมรับและให้ความเคารพในความถูกต้องและความเป็นธรรม ต่อธรรมชาติและสรรพสิ่ง

ท้ังหลายในโลก มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  ลูกเสือทุกคน ต้องยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ซ่ึงบัญญัติไว้ในภาษาของแต่ละ

ประเทศ ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน โดยยึดถือใจความสําคัญท่ี ลอร์ด เบเดน  โพเอลล์ ผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลก ได้
กําหนดไว้กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การลูกเสือโลกเสียก่อน จึงจะถือว่าเป็นคําปฏิญาณและ

กฎ ท่ีถูกต้องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลก ซ่ึงยึดถือตามต้นฉบับของลอร์ด เบเดนโพเอลล์ ผู้ให้กําเนิด

ลูกเสือ  
  5)  วิธีการของลูกเสือ (Method)  คือ ระบบการศึกษาด้วยตนเอง ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามลําดับข้ัน

โดยอาศัย 
-  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
-  การเรียนรู้ดว้ยการกระทํา 
-  ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อยโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้แนะนํา สั่งสอน ฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบทีละ

น้อย แล้วเพ่ิมความรับผิดชอบให้มากข้ึนตามลําดับอายุฝึกให้รู้จักปกครองตนเองจนเป็นลักษณะนิสัยประจําตัว เพ่ือให้มี

ความสามารถ พ่ึงตนเองได้เป็นผู้นาํ และผู้ให้ความร่วมมือท่ีดี 
-  การทดสอบความก้าวหน้าตามลําดับข้ัน ปรับระดับการฝึกอบรมลูกเสือให้สูงข้ึนตามระดับ

อายุ 
-  ระบบเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ (Proficiency Badge System หรือ Merit Badge System) 

เช่น การฝีมือ  
   -  การจัดหลักสูตรของการฝึกอบรมและวิชาท่ีเรียน ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักเพ่ือ

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าเป็นรายบคุคล 
-  การใช้เพลง การเล่น การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ เป็นอาทิ ประกอบในการฝึกอบรม

ลูกเสือ 
- พิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรมลูกเสือรวมถึงเคร่ืองแบบลูกเสือ ตามฉบับท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกําหนดไว้ 
- เน้นเร่ือง การใช้ชีวิตกลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษาและการชุมนุมรอบกองไฟ ซ่ึงถือเป็นหัวใจของ

กิจกรรมลูกเสือทุกประเภท 
-  ประเด็นสําคัญสุดยอดของการฝึกอบรมฯ คือ เน้นการฝึกทักษะท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนิน

ชีวิต เพ่ือการให้บริการชุมชน และฝึกให้นิยมชีวิตกลางแจ้งให้สัมผัสกับธรรมชาติโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่   
  6)  แนวทางการพัฒนาของลูกเสือ 8 ประการ 

  -  พัฒนาการทางกาย คือ การจัดกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ออกกําลังกายอย่างเต็มท่ีและ

ทาให้ร่างกายแข็งแรง เช่น การเล่นเกม การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม การฝึกว่ายน้ํา เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล (ถ้ามี) เป็นต้น 
ให้เหมาะสมกับสภาพอนามัยและอายุไม่ใช่กิจกรรมท่ีต้องออกแรงมากเกินไปหรือเป็นกิจกรรมสําหรับบุคคล 

  -  พัฒนาการทางสติปัญญา คือ การจัดกิจกรรมท่ีเร้าใจให้ลูกเสือได้ปฏิบัติอันเป็นการกระตุ้นให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์วิธีการบางอย่างท่ีได้นํามาใช้ในการพัฒนาทางสติปัญญาได้แก่งานประเภทงานฝีมือต่าง ๆ เช่นการ

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้การทํางานด้วยเคร่ืองมือการชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงหุ่นกระบอก เปน็ต้น นําไปสู่การสร้าง

อาชีพ 
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  -  พัฒนาการทางจิตใจและศีลธรรมผู้กํากับลูกเสือจะช่วยพัฒนาจิตใจและศีลธรรมให้แก่ลูกเสือ

ได้โดยส่งเสริมให้มีความซาบซ้ึงในศาสนาด้วยการฟังเทศน์ไหว้พระสวดมนต์การปฏิบัติศาสนกิจและการไปทําบุญทําทานท่ีวัด 
พัฒนาแนวความคิดทางศาสนาเช่นการเชื่อคําสอนในพระพุทธองค์ การเชื่ออย่างมีเหตุผลในอํานาจบางอย่าง หมายความว่า 
กําลังใจของตนเองที่มีผลดลบันดาลความหวังให้แก่ชีวิตกระตุ้นให้ลูกเสือปฏิบัติตามและเช่ือถือตามพ่อแม่กิจการลูกเสือ

สามารถท่ีจะเชื่อมโยงกับศาสนาต่าง ๆ ได้ 
  -  การสร้างค่านิยมและเจตคติผู้กํากับลูกเสือต้องพยายามสร้างค่านิยมและเจตคติท่ีดีใน

สิ่งแวดล้อมท่ัวไปให้เห็นและปลูกฝังลงไปในตัวโดยการแสดงภาพที่ดีท่ีมีค่านิยมอภิปรายปัญหา   ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับลูกเสือแต่

ละคนหรือกับกลุ่มลูกเสือทุกโอกาสเพ่ือว่าลูกเสือค้นพบด้วยตนเองว่าค่านิยมเจตคติและมาตรฐานอะไรท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงยวด 
  -  พัฒนาการทางด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คือ ความสามารถท่ีจะติดต่อสัมพันธภาพกับ

สมาชิกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทักษะผู้กํากับ ผู้กํากับลูกเสือต้องช่วยเหลือให้ลูกเสือสร้างสัมพันธภาพอย่างฉันท์มิตรกับผู้อ่ืนอย่าง

สมํ่าเสมอนอกจากน้ันก็ให้ลูกเสือได้ทดสอบความสามารถหรือทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้กํากับลูกเสือและทดสอบ

ความสามารถในการผูกมิตรกับบุคคลในวัยเดียวกัน หรือต่างวัย 
  -  พัฒนาการทางด้านสัมพันธภาพทางสังคมผู้กํากับลูกเสือควรตระหนักถึงการพัฒนาทาง

สัมพันธภาพว่าเป็นเสมอส่วนหนึ่งท่ีสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมของลูกเสือกลุ่มลูกเสือควรจะมีความสามารถท่ีจะทํางานร่วมกัน

อย่างกลมเกลียวราบร่ืนลูกเสือควรจะได้เรียนรู้ถึงการให้ความร่วมมือการให้และการรับการแสดงบทบาทผู้กํากับและเรียนรู้ถึง

การยอมรับในคุณค่าและบุคลิกภาพของบุคคลอื่น ๆ เพ่ือไม่มีใครจะอยู่ได้อย่างเดียวดายระบบหมู่ของลูกเสือจะช่วยให้ลูกเสือ

แต่ละคนเข้าร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีประกอบด้วยบุคคลในรุ่นเดียวกันและมีความสนใจคล้ายคลึงกันในสภาพเช่นนี้ลูกเสือสามารถ

ทดลองทักษะในการทํางานในกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเขาในอนาคตท้ังท่ีทํางานและที่บ้าน 
  -  พัฒนาการทางด้านสัมพันธภาพต่อชุมชน คือ ความพร้อมและความสามารถให้บริการแก่ผู้อ่ืน

ผู้บังคับบัญชาควรกระตุ้นให้ลูกเสือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ประจําเฉพาะตัว

หรือปฏิบัติการร่วมกันท้ังหมู่ในโครงการบําเพ็ญประโยชน์เจตคติและทักษะดังกล่าวจะเป็นทักษะท่ีมีค่าและสําคัญถ้าในวันหนึ่ง

ลูกเสือได้รับการกระตุ้นให้เป็นผู้ท่ีมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมชุมชนในสังคมนั้นก็จะมีความประทับใจในผลงานของลูกเสือ 
  -  พัฒนาการทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการส่งเสริมให้ลูกเสือได้มีความ

เพลิดเพลินกับชีวิตกลางแจ้งส่งเสริมให้รู้จักรักและรักษาธรรมชาติการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จใน

การลูกเสือเพราะธรรมชาติให้บทเรียนว่าคนเราสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างไรรวมท้ังสอนให้รู้จักการดํารงชีวิตตลอดไปจนถึงการ

แสวงหาความสุขจากชีวิตอีกด้วยความรู้พิเศษในเรื่องของธรรมชาติเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเปิดดวงจิตและความคิดของลูกเสือให้รู้

คุณค่าความงามของธรรมชาติเม่ือการนิยมป่าเขาลําเนาไพรได้ฝังอยู่ในดวงจิตของลูกเสือแล้วการสังเกตการจดจํา การอนุมาน
จะได้รับการพัฒนาข้ึนโดยอัตโนมัติจนกลายเป็นนิสัย 

 

 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิทยานิพนธ์ของฆนิศา  งานสถิร  (2553)  ท่ีได้ศึกษาถึงเร่ืองนี้โดยตรงในหัวข้อเร่ืองกระบวนการนํานโยบายคืน

คนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ : การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย  บ่งชี้ว่านโยบายการพัฒนาการแก้ไข 
ฟ้ืนฟู สงเคราะห์ และพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือให้เกิดการคืนคนดีสู่สังคม นั้น ได้ก่อให้เกิดแนวทางต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 
วิธีการท่ีกรมราชทัณฑ์ได้นํามาใช้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีหลายวิธีการด้วยกัน  แต่หนึ่งในน้ันได้แก่การนําการฝึกอบรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด นอกโรงเรียน มาใช้เป็นกิจกรรมท่ีทางกรมราชทัณฑ์ดําเนินการร่วมกับสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานยุวกาชาด

นอกโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกฝนในเร่ืองระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน  (ฆนิศา งานสถิร, 2553)   
 ผลงานวิชาการเรื่องการบริหารงานเรือนจําตามแนวทางสิทธิมนุษยชนของศาสตราจารย์แอนดรูว์ คอล์ย แห่งศูนย์

เรือนจําศึกษาระหว่างประเทศ  มาแปลเป็นภาษาไทยในคู่มือเล่มนี้ปรากฏว่าบทท่ี 10 กล่าวถึงแนวคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
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และการบูรณาการคืนสู่สังคม (Constructive  activities  and  social  reintegration) ท่ีประกอบไปด้วย 1) การป้องกัน

ความเสื่อมโทรมของผู้ต้องขัง 2) การให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา และ 3)  ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมใน

การพัฒนาผู้ต้องขังในทุกมิติ (แอนดรูว์  คอล์ย, 2552)  ซ่ึงท้ังนี้กรมราชทัณฑ์เองก็ได้มีการคิดค้นและสมดุลของบรรดา

โปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 งานวิชาการของ นัทธี จิตสว่าง  (ม.ป.ป.) ได้บ่งชี้ว่าการลูกเสือได้ถกูนํามาใช้เป็นกระบวนการหนึ่งในกรมราชทัณฑ์มา

เป็นเวลานานแล้ว  เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถใช้ในการฝึกอบรมบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้  โดยมีการนําวิธีการขบวนการของ

ลูกเสือเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม ขัดเกลาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพราะอุดมการณ์และแนวทางการลูกเสือมุ่งสอนให้คน

เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ และเสียสละต่อส่วนรวม  ซ่ึงนับว่าเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับใช้กับการอบรมผู้ต้องขัง  
 งานวิทยานิพนธ์ของสุภาพร  จตุรภัทร  (2556)  ศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการลูกเสือไทยในอดีตและปัจจุบัน  นอกจากน้ียังศึกษา

แนวทางการพัฒนาลูกเสือเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  และเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดี  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการดําเนินวิจัยแบบผสมระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการศึกษาวิจัย

พบว่า สภาพการลูกเสือไทยในอดีตและปัจจุบันยังคงมีความสอดคล้องกันในสามด้าน  ได้แก่ ด้านการจัดการ  ด้านการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือมีระบบการคัดเลือกครูผู้สอนลูกเสือและมีการ

กําหนดคุณสมบัติของครูท่ีจะมาเป็นผู้กํากับลูกเสือซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ   สําหรับแนวทางในการ

พัฒนาการลูกเสือไทยเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี  ประกอบด้วยการจัดการการลูกเสือไทยท้ังทางด้านโครงสร้างและ

บทบาทหน้าท่ี  การจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีต้องเน้นความซ่ือสัตย์  มีจิตอาสาและการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติจริง  การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการลูกเสือท่ีต้องส่งเสริมพัฒนาและสร้างคุณค่า  และการสร้างเครือข่ายการลูกเสือไทยต้องให้สมาชิกเกิดความ

เท่าเทียม  อีกท้ังต้องสร้างให้สาธารณชนเห็นคุณค่าและพัฒนาฐานข้อมูลการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ผู้วิจัยได้เสนอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีจะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์  3  ข้อ  คือ  1)  สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของการลูกเสือไทย 2) ยกระดับความเข้มแข็งการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และ  
3) จัดการความรู้สู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือไทย  (สุภาพร  จตุรภัทร,  2556)   
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในลักษณะการศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study) โดย
หน่วยท่ีจะทําการศึกษา คือ โครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ของ กรมราชทัณฑ์ โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ โดยเจาะลึก (In-depth interview) ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ กลุ่มบุคลากร ของ กรม
ราชทัณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในระดับบริหารและระดับ

อํานวยการ จํานวน 5 ราย กลุ่มบุคลากร ของ กรมราชทัณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในระดับปฏิบัติการ จํานวน 7 ราย และกลุ่มนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอาชญา

วิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านทัณฑปฏิบัติ ด้านการวิจัยและการติดตามประเมินผล ด้านกระบวนการลูกเสือ จํานวน 8 ราย  
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดย 1) ศึกษาวิจัยทางเอกสาร (documents) ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ตํารา  บทความ  
รายงานการวิจัย  หนังสือ  วิทยานิพนธ์  วารสารทางกฎหมาย  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เพ่ือทราบแนวคิดในการประเมินผล

โครงการและองค์ประกอบรวมไปถึงปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาศักยภาพ ประสิทธิภาพ  2) ดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับ โครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ของ กรมราชทัณฑ์ 3) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ  4) สรุปและพรรณนาข้อมูลร่วมกับการ

วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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6.  ผลการวิจัย 
  

ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่ามีท้ังปัจจัยภายในโครงการและภายนอกโครงการ เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า 
 1)  ปัจจัยภายในโครงการ  ได้แก่การนํากระบวนการลูกเสือมาใช้ในโครงการเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระทําผิดโดยการ

เน้นปฏิบัติท่ีให้ผู้รับการเรียนรู้ได้ศึกษาด้วยตนเองจากภายในสู่ภายนอก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นเป้าหมายไปท่ีตัว

บุคคลผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นสําคัญเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมได้เพราะเหตุว่าโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วย

กระบวนการลูกเสือนั้นใช้กระบวนการลูกเสือตามหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการ เข้ามาบูรณาการกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทํา

ความผิดในแนวคิดทัณฑวิทยาว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการลงโทษและยังสอดคล้องกับทฤษฎีทางอาชญาวิทยา โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการสร้างพันธะทางสังคม ด้วยเหตุว่าผู้กระทําผิดท่ีผ่านโครงการจะได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ได้กลับคืนสู่สังคม และ
ใช้มาตราการคุมประพฤติตามอัตราโทษท่ีเหลืออยู่ กระบวนการลูกเสือในโครงการน้ีถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่ง

ผู้กระทําผิดท่ีได้รับการชดใช้ความผิดนั้นแล้วคืนสู่สังคม รวมไปจนถึง หล่อหลอมผู้กระทําผิดให้กลับกลายเป็นคนดี ตาม
อุดมการณ์ลูกเสือ และ หลักคิดการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ นอกจากนี้ผู้กระทําผิดเองก็มีการให้ความร่วมมือในการ

เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 
2)  ปัจจัยภายนอกโครงการโดยเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมโดยนําเอาบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู้

ทางการลูกเสือให้เข้ามามีส่วนในการอบรมผู้ต้องขังในระบบเรือนจําโดยใช้กระบวนการของลูกเสือ ก็จะเป็นการแปลงหลักการ

ของลูกเสือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของนโยบายราชทัณฑ์ ท่ีจะคืนคนดีสู่สังคม ในการนี้โดยใช้การมี

ส่วนร่วมภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือจากการพรรณาข้อมูลผลการ

สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นนํามาวิเคราะห์โดยพบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัย  ดังน้ี 
ปัจจัยภายในของโครงการที่พบว่ากระบวนการลูกเสือท่ีนํามาบูรณาการประยุกต์ใช้กับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์

พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือน้ันมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและหลักการทางทัณฑวิทยา 
ซ่ึงนัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป.: ออนไลน์)  ได้บ่งชี้ว่าในการฝึกอบรมระดับต่าง ๆ ก็ได้มีการนําวิธีการลูกเสือไปใช้อย่างแพร่หลาย

เช่นเดียวกับในเรือนจํา ท่ีได้มีการนําวิธีการของลูกเสือไปใช้ในการฝึกอบรมขัดเกลาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพราะอุดมการณ์

และแนวทางลูกเสือมุ่งสอนให้คนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ และเสียสละต่อส่วนรวม ซ่ึงนับว่าเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับ

ใช้กับการอบรมผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามการนําวิธีการลูกเสือมาใช้ในการอบรมผู้ต้องขังในเรือนจําถือเป็นการสร้างพันธะทาง

สังคมอย่างหนึ่งด้วยสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์ชี่ กล่าวคือการท่ีบุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม อาทิ กิจกรรม
ครอบครัว การทํางานร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ฯลฯ เนื่องจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ให้หมดไปกับกิจกรรม

ของสังคม เป็นสาเหตุให้บุคคลถูกจํากัดเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม  ซ่ึงก็เป็นผลให้ผู้กระทําความผิดท่ีเข้ามาร่วม

โครงการนี้ไม่กล้าท่ีจะหันกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 
ส่วนปัจจัยภายนอกโครงการเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมโดยนําเอาบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู้

ทางการลูกเสือให้เข้ามามีส่วนในการอบรมผู้ต้องขังในระบบเรือนจําโดยใช้กระบวนการของลูกเสือ  สอดคล้องกับสุภาพร  จตุร
ภัทร  ท่ีมองว่าการนํากระบวนการลูกเสือมาจัดกิจกรรมต้องเน้นหลักการความซ่ือสัตย์  มีจิตอาสาและการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติจริง  ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือท่ีต้องส่งเสริมพัฒนาและสร้างคุณค่า  และการสร้างเครือข่ายการ
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ลูกเสือไทยต้องให้สมาชิกเกิดความเท่าเทียม  อีกท้ังต้องสร้างให้สาธารณชนเห็นคุณค่าและพัฒนาฐานข้อมูลการลูกเสือให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จของโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู่

สังคม  ผู้ศึกษาได้นําเสนอข้อเสนอแนะจากการศึกษา โดยได้สรุปผลการศึกษา นําไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 
1) ควรทําการศึกษาทัศนะของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือแบบเข้มข้น โดย

เพ่ิมขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เช่น การจัดแบ่งการศึกษาโดยอิงจากช่วงอายุ อาชีพ หรือ

สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ครอบครัว ศาสนา  ภูมิภาค ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เป็นต้น 
2) ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดในด้านการติดตามประเมินผล หรือประเมินประสิทธิภาพ ของ โครงการ

วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ภายหลังผู้ผ่านการฝึกอบรมพ้นโทษไปแล้วแบบเข้มข้น  
3) เจาะลึกในประเด็นการแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดโดยใช้โครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง อาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นอย่างสูงท่ีสละเวลาในการให้ผู้วิจัยได้เข้าพบเพ่ือปรึกษาหารืออย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี ประธานสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล กรรมการผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย ผู้มีคุณูปการทางด้านวิชาการ ท้ายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ

บิดา มารดา ท่ีเป็นกําลังใจท่ีดีและน้องสาวท่ีน่ารัก มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
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ปรัชญาสังคมกับการวิเคราะห์ผลงานเรื่อง “Give a Man a Fish”:  
ของ Professor James Ferguson” 

Social Philosophy and Analysis of Work Entitled “Give a Man a Fish”  
by Professor James Ferguson 

 

สัณหกฤษณ ์บุญช่วย 
 

กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Sunhakrisana.b@student.chula.ac.th  

 
บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําปรัชญามาอธิบายเพ่ือทําความเข้าใจสังคมเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ว่าสิ่งท่ี

กําลังศึกษาอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ใด มีจุดยืนหรือกรอบในการมองสังคมอย่างไรและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างสอดคล้องโยงใยกันไปต้ังแต่กระบวนทัศน์ ภววิทยา ญาณวิทยา ไปจนกระท่ังกระบวนวิธีวิทยา สามารถถ่ายทอดความรู้
และทําให้ความรู้ท่ีถูกผลิตมาได้รับการยอมรับและมีความชอบธรรมในการดํารงอยู่ในพ้ืนท่ีทางวิชาการต่อไป โดยเป็นการยก
กรณีศึกษาข้ึนมา ได้แก่ ผลงานของศาสตราจารย์เจมส์ เฟอร์กูสัน ท่ีได้สะท้อนความจริงของสังคมจากความเชื่อและฐานคติ
ภายในของตนท่ีมีอยู่แล้ว ได้แก่ความต้องการท่ีจะกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมโดยประสบการณ์ท่ีผ่านมา พบว่าสังคม
แอฟริกามีความเหลื่อมล้ําของเศรษฐกิจจึงทําให้ประเทศไม่มีความเจริญตามท่ีควรจะเป็น เฟอร์กูสันให้ความสําคัญท่ีสุดกับภาษา
และวาทกรรมไม่ว่าจะเป็นคําว่า “การเมือง” หรือ “การกระจาย” นํามาซ่ึงข้อสรุปของผู้เขียนท่ีว่ากรอบท่ีใช้ ในการมองและ
ตีความปรากฏการณ์คร้ังนี้ของเฟอร์กูสันคือความพยายามโต้เถียงกับความเป็นเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยแท้ 
สิ่งท่ีเป็นเครื่องมือท่ีเฟอร์กูสันคิดว่าสามารถแก้ปัญหาและนําไปสู่การได้ประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุดก็คือชุดนโยบายการให้
เงินแก่ประชาชนเพ่ือหวังจะกอบกู้ระบบเศรษฐกิจและในท้ายท่ีสุดก็จะสามารถกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ ออกสู่ชุมชนมากข้ึน
ตามไปด้วย ท่ีสําคัญคือผู้แสดงท่ีมีบทบาทที่สุดกลับไม่ใช่รัฐแต่กลายเป็นความต่ืนรู้ของประชาชนท่ีจะลุกข้ึนมาปกป้องทรัพยากร
ของตน และกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารจัดการเพื่อให้มีการเอ้ือประโยชน์แก่สาธารณชนมากกว่า การมองเห็นแต่ประโยชน์แก่
คนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
 
คําสําคัญ: ปรัชญาสังคม  กระบวนทัศน์  สังคม  แอฟริกา 
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Abstract 
 
 The objective of this academic article was to understand the society based on the philosophy in 
order to realize which paradigm, standpoint or framework has been used to describe what to be studied 
as well as consistently explain the happening phenomena, from the paradigm of ontology, epistemology 
to methodology, and transfer knowledge and produce knowledge to be legitimately accepted in academic 
area. A case study has been raised to convey the work of Professor James Ferguson reflecting the truth of 
society from existing beliefs and internal assumptions including the need to distribute resources fairly. Based 
on prior experience, the African society has an inequality of the economy and that led to unsatisfactory 
growth rate of the country as it should be. Ferguson placed his utmost emphasis on language and discourse 
regarding either “politics” or “distribution”. This led to the author's conclusion that Ferguson’s framework 
used to consider and interpret this phenomenon is the attempt to argue against the neo-liberal economy of 
Africa. Based on his thought, the most efficient tool to solve the problems and maximize the public benefits 
is the financial grant policy to the public in the hope of restoring the economy and ultimately distributing 
existing resources to the community. The state is not the most important party. But it’s the awareness of 
people who defend to protect their resources and force the government to manage for public benefits 
instead of their own interest.    
 
Keywords: social philosophy, paradigm, society, Africa 
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1. บทนํา 
 

นับแต่ยุคโบราณ  มนุษย์มีความสงสัยใคร่รู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกตนเอง  มนุษย์จึง

พยายามค้นหาวิธีการต่าง ๆ นานา ในการแสวงหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ  ตามท่ีได้มีการสะสมสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  
จากนั้นมนุษย์ก็ได้พัฒนาระบบคิดและระเบียบวิธีในการแสวงหาความรู้ขึ้นมาอย่างแพร่หลาย  ก่อให้เกิดการถกเถียงวิวาทะ

ระหว่างเหล่านักปราชญ์ครอบคลุมในแทบทุกมิติท่ีมนุษย์จะสามารถจินตนาการไปถึง  ตั้งแต่การกําเนิดจักรวาล  โลก  และ
ปัจเจกบุคคล  การดํารงอยู่ของความรู้  เหตุผล  สิ่งใดเป็นความรู้สิ่งใดไม่เป็นความรู้  และระเบียบวิธีในการแสวงหาความรู้  
รวมท้ังการสร้างความชอบธรรมแก่ความรู้ให้เกิดการยอมรับข้ึนมา  
 ในการศึกษาสังคมศาสตร์ซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์นั้นมีความหลากหลายซ่ึงก่อให้เกิดวิวาทะมากกว่า

การศึกษาวิทยาศาสตร์  ความเข้าใจของสังคมในแง่มุมของจักรกริช สังขมณี  (2558)  จึงไม่ใช่แค่เพียงเป็น “คุณศัพท์ท่ีจะใช้

อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  อย่างง่าย ๆ หากแต่เป็นสิ่งซ่ึงต้องถูกอธิบายหรือแสดงให้เห็นกระบวนการดํารงอยู่ของมัน”  
เพราะสังคมในความหมายที่นักวิชาการอย่างลาตูร์ (อ้างถึงในจักรกริช  สังขณี)  ได้อธิบายไว้นั้นคือ “การรวมตัวกันหรือการอยู่

ร่วมกัน (collective or living together)  หาใช่เพียงสิ่งท่ีสามารถนําไปขยายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเกือบสําเร็จรูปเท่านั้น  
เพราะฉะนั้นการศึกษาสังคมจึงต้องเร่ิมทําความเข้าใจอภิปรัชญาและภววิทยาของการประกอบสร้างและการดํารงอยู่ของสิ่ง

ต่าง ๆ ”  ซ่ึงจะมีหน้าท่ีในการสร้างใหม่  (Reconstruction)  และจะทําให้เห็นภาพท่ีชัดเจนถึงการถกเถียงในระดับปรัชญา

ของศาสตร์ต้ังแต่ระดับภววิทยา  (ontology)  ท่ีเก่ียวกับความจริงและการดํารงอยู่ของสิ่งท่ีศึกษา  ระดับญาณวิทยา 
(epistemology)  ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้  ทฤษฎีความรู้  และการวินิจฉัยสร้างความชอบธรรมแก่ความรู้  จนไป
ถึงระดับระเบียบวิธีวิทยา  (methodology)  ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร์  และยุทธวิธีในการวิจัย  เพราะฉะนั้นเม่ือเรา

เข้าใจปรัชญาอย่างถ่องแท้  กับพ้ืนฐานทางปรัชญาให้กระจ่างชัดจึงมีความสําคัญกับนักวิชาการซ่ึงเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด

ความรู้  เพราะจะทําให้ผู้ศึกษาตระหนักรู้ว่าตนเองศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมภายใต้จุดยืนทางปรัชญาอย่างไร  มีจุดแข็ง
จุดอ่อนอะไรบ้างท่ีจะต้องระมัดระวังเม่ือเลือกใช้ญาณวิทยาและระเบียบวิธีวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งในการศึกษาวิจัย  และเม่ือได้
ข้อสรุปจากงานวิจัยของตนเองแล้ว  ก็สามารถอภิปรายเชื่อมโยงและวิวาทะทางปัญญากับงานวิจัยอ่ืน ๆ  ได้อย่างกลมกลืน
สอดประสานกันอย่างเหมาะสม  ซ่ึงจะทําให้ความรู้และความจริงท่ีถูกผลิตออกมาได้รับการยอมรับและมีความชอบธรรมต่อ

การดํารงอยู่ในพ้ืนท่ีทางวิชาการต่อไป  (พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2557) ดังท่ีธเนศ  วงศ์ยานนาวา  (2552) ได้ให้

อรรถาธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงการนําปรัชญามาศึกษาสังคมนั้นถือเป็นเรื่องของ “รสนิยม” ของผู้ท่ีจะศึกษาซ่ึงในแต่ละคนย่อม

มีจุดยืนไม่เหมือนกัน  ท้ังนี้แต่เม่ือนําปรัชญามาใช้ในการแสวงหาความจริงแล้ว  สิ่งสําคัญท่ี   ธเนศ ฯ ให้น้ําหนักมากท่ีสุดคือ

จะมีกฎมีเกณฑ์อย่างไรในการตัดสิน  (justification)  สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นว่ามันเป็นจริง  “ความจริงท่ีว่านั้นจะเป็นปรมัตถ์
หรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับยุคสมัยท่ีว่าคุณจะตอบได้หรือไม่ว่ามันเป็นปรมัตถ์ม้ัย?”  ฉะนั้นในท่ีสุดธเนศ ฯ ได้เปรียบปรัชญาเสมือน

ระเบียบ วินัย  (discipline)  ท่ีคอยบังคับให้คนคิดหรือมีกระบวนคิดโดยเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะ

ฝังรากลึกในส่ิงต่าง ๆ นี้  โดยทุกคนจะมีคอนแทคเลนส์  (ถ้าเป็นสมัยก่อนคงเปรียบเป็นแว่นตาหรือแว่นขยาย – ผู้เขียน)  คน
ละแบบท่ีตนเองคอยสวมใส่อยู่และไม่คิดหรือแทบจะไม่คิดท่ีจะเอาออกจากชีวิต  ตราบใดท่ียังใส่เลนส์นี้ก็จะคิดจะอ่านภายใต้

กรอบแนวคิดนี้ตลอดเวลาตามแต่ละคนจะยอมรับและสถาปนาชุดความคิดเหล่านั้นขึ้นมาในพ้ืนท่ีเฉพาะส่วนบุคคล  อย่างไรก็
ตามเม่ืออาณาเขต หรือหน่วยวิเคราะห์ในการแสวงหาความจริงมีความแตกต่างกันแล้ว  ผู้ศึกษาจึงต้องมีจุดยืนท่ีมีความม่ันคง

เพ่ือสร้างความคงเส้นคงวาต่อการวิเคราะห์  การอภิปราย  หรือตีความเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดสภาวะของการเข้ากันไม่ได้

เชิงตรรกะหรือความไม่สมเหตุสมผลของการศึกษาต่อไป  โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างในแต่ละจุดยืนของปรัชญา  ซ่ึงมีความ
แตกต่างกันดังนี้ 
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2. แนวคิดว่าด้วยปรัชญาทางสังคม 
 

 ภววิทยา Ontology  เป็นการศึกษาธรรมชาติของความจริง  หรือสภาวะการดํารงอยู่จริงของสรรพสิ่งและธรรมชาติ

ของสิ่งท่ีเป็นจริง  กล่าวอย่างง่าย ๆ ภววิทยาจะศึกษาตามกรอบของการเป็นอยู่คือข้อคําถามท่ีสําคัญในทางภววิทยาจึงไปอยู่ท่ี

มุมมองของโลกว่าดํารงอยู่อย่างไร  สังคม  โดยธรรมชาติแล้วเป็นอย่างไร  สิ่งท่ีมีอยู่  ท่ีเป็นอยู่อย่างไร  เงื่อนไขของการเกิดข้ึน
และดํารงอยู่ของสิ่งนั้นคืออะไร  และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งนั้นเป็นอย่างไร  งานของพิชาย  รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต (2557)  ได้สาธกประกอบคําอธิบายถึง ภววิทยาของปรากฏการณ์ทางสังคม ว่าคือ “ความเป็นจริงทางสังคมมนุษย์ท่ี

มนุษย์ศึกษาอยู่นั่นเอง  หากศึกษาโครงสร้างสังคม คําถามคือโครงสร้างสังคมดํารงอยู่จริงหรือไม่  หากดํารงอยู่จริงมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง  โครงสร้างสังคมมีกี่ประเภทโดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไร  เงื่อนไขการเกิดโครงสร้างสังคมใน
ภาพรวมและในแต่ละประเภทคืออะไร  องค์ประกอบท่ีอยู่ในโครงสร้างสังคมมีปฏิกริยาอย่างไร” กระน้ันแล้วจะสามารถรับรู้

โลก หรือสังคมได้ก็จําเป็นท่ีจะต้องมีเครื่องมือท่ีดีมีประสิทธิภาพ เวบเบอร์  จึงได้เสนอว่าจําเป็นต้องมีการพัฒนาเคร่ืองมือใน

การสังเกตนั่นคือ “เครื่องมือเชิงอุดมคติ” (Ideal Type)  นั่นคืออะไรท่ีเป็นเป้าหมาย  หรือกฎท่ีแท้จริงของสังคมที่สามารถเป็น

ตัวแทน  (representation)  ท่ีใช้เป็นมาตรวัดความเป็นจริงได้ว่าสิ่งนี้ หรือสิ่งนั้นคือความจริง  (จักรกริช  สังขมณี,  2558) 
 

 ญาณวิทยา  epistemology  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีศึกษากับตัวผู้ศึกษา  และยังเป็นการศึกษา

ความรู้  (knowledge)  และความเชื่อท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง  (justified belief)  ในการศึกษาหาความรู้  โดยผ่านการใช้
เหตุผล  ประสบการณ์  ความเชื่อ  จิตสํานึก  สัญลักษณ์  หรือภาษาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์    คําถามทางญาณวิทยาจึง

เกิดข้ึนว่า  แล้วอะไรคือเงื่อนไขท่ีจําเป็นและเพียงพอของความรู้  อะไรคือแหล่งความรู้  อะไรคือโครงสร้างและข้อจํากัดของ
ความรู้  ตามท่ีมนุษย์ได้เข้าใจมโนทัศน์ของการใช้เหตุผลเพ่ือสร้างฐานความชอบธรรม  (justification)  ได้อย่างไร  อะไรคือสิ่ง
ท่ีพิสูจน์ว่าความเชื่อมีความถูกต้อง  ชอบธรรม  การใช้เหตุผลเพ่ือสร้างฐานความชอบธรรมเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในหรือภายนอก

จิตใจของมนุษย์  พิชาย ฯ  สรุปว่า “ญาณวิทยาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการสร้างและการกระจายของความรู้ในสาขาท่ี

ศึกษา  นั่นเอง” (จักกริช  สังขมณี, 2558)  สําหรับจุดยืนทางญาณวิทยาในการเข้าถึงความเป็นจริงทางสังคมสามารถแบ่งได้

เป็น 3 แนวทางหลัก  ดังนี้ 
 - ญาณวิทยาแบบปฏิฐานนิยม  มีฐานคติในการเข้าถึงความจริงเก่ียวกับทวิลักษณ์ (dualism)  และเป็นภววิสัย  
(objectivity)  กล่าวคือ  เน้นการแบ่งแยกระหว่างผู้ศึกษากับสิ่งท่ีจะศึกษา  โดยยืนยันว่าผู้ศึกษาและวัตถุหรือสิ่งท่ีถูกศึกษา

ต้องเป็นอิสระต่อกัน  ผู้ศึกษาจะต้องมีความสามารถในการศึกษาโดยไม่เข้าไปแทรกแซงปรากฏการณ์สิ่งท่ีตนศึกษา  และ
จะต้องไม่ให้สิ่งท่ีตนศึกษามีอิทธิพลต่อตนเอง  กล่าวคือผู้ศึกษาจะต้องไม่นําค่านิยมของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีจะศึกษา

หรือจะต้องปลอดจากค่านิยม  กระนั้นงานในระยะหลังมาน้ีได้วิพากษ์วิจารณ์และมองข้ามพ้นต่อข้อกังขาในเร่ืองการแบ่งแยก

ความเป็นวัตถุวิสัยและอัตวิสัยไปอย่างสิ้นเชิง  ตัวอย่างเช่นในงานวิจัยของลาตูร์  (อ้างถึงในงานของจักรกริช  สังขมณี)  “ได้
ผลิตผลงานร่วมกับวูลการ์ท่ีชื่อว่า  Laboratory Life : The Social Construction of Scientific Facts ซ่ึงเป็นการศึกษา

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องทดลอง  ตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้และข้อค้นพบท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการ

วิทยาศาสตร์นานาชาติ   งาน Laboratory Life ศึกษาห้องปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร์และปริมณฑลความรู้และพื้นท่ีของการ

ทดลองเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ลาตูร์ได้บรรยายให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการวิจัย  โดย
สรุปแล้วลาตูร์ได้ให้ความสําคัญกับการประกอบสร้างความรู้ท่ีถูกกระทําท้ังโดยมนุษย์  (สังคม)  และโดยเคร่ืองมือต่าง ๆ (วัตถุ)  
นั่นเอง  กล่าวคือท้ายท่ีสุดท้ังลาตูร์และวูลการ์ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําและตัวกระทําต่าง ๆ ท่ีข้ามเส้นแบ่ง

แบบสมัยใหม่ของโลกมนุษย์ (สังคม)  และโลกของธรรมชาติ (วทิยาศาสตร์)”   โดยสิ้นเชิง 
 -  ญาณวิทยาแบบพิสัยนิยม  เชื่อว่าความรู้เป็นทัศนะหนึ่ง  กล่าวคือความรู้และการประเมินความรู้เกิดข้ึนภายใต้

กรอบคิด  (frame work)  ซ่ึงจะกําหนดแหล่งทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ต่าง ๆ  ในการพรรณนาและอธิบายโลกและ
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สังคม  ในมุมมองของนักทัศนพิสัยนิยมผู้ศึกษาหรือนักวิจัยไม่เคยประสบความเป็นจริงโดยตรง  แต่พวกเขาได้ความเป็นจริงมา

จากความเชื่อและฐานคติภายในของตนท่ีมีอยู่แล้วไม่มีปรากฏการณ์ใดท่ีเป็นข้อเท็จจริงในตัวของมันเองแต่เป็นปรากฏการณ์

ภายใต้การพรรณนาของผู้ศึกษา  สอดคล้องกับท่ีธเนศ  วงศ์ยานนาวา (2558) ได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Voice of the 
day ทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV. ว่า “มนุษย์ทุกคนต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างเป็นของตนเอง  แต่สําหรับผมหากใครมา
ถามหรือสัมภาษณ์ว่าเชื่ออะไร  ตัวผมเองก็บอกไม่ได้เช่นกันว่าตัวผมนั้นเชื่ออะไร ?” 
 -  ญาณวิทยาแบบสัมพัทธนิยม  มีฐานคติว่าท้ังประสบการณ์และความจริงเป็นการปฏิบัติการเชิงหน้าท่ีของแบบ

แผนทางความคิดเช่นเดียวกันกับทัศนพิสัย  แต่สัมพัทธนิยมเน้นเพ่ิมเติมว่าไม่มีแบบแผนความคิดใดสามารถอ้างว่าแบบแผน

ความคิดสากลหรือความเป็นสามัญการ  ดังนั้นเนื้อหา  ความหมาย  สัจธรรม  ความถูกต้อง  ความสมเหตุสมผลของพุทธิ

ปัญญาอย่างหนึ่ง  แต่ละกลุ่มแต่ละสาขาวิชาหรือแม้แต่สาขาวิชาเดียวกันก็อาจมีแบบแผนความคิดท่ีแตกต่างกัน  และทําให้

การค้นพบความจริงแตกต่างกัน  การตัดสินว่าวิธีการใดเข้าถึงความจริงมากกว่ากันหรือข้อสรุปใดเป็นจริงมากกว่ากันไม่

สามารถทําข้ามกรอบแบบแผนความคิดได้  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการนํากรอบความคิดหนึ่งไปตัดสินอีกกรอบความคิดหนึ่งเป็น

สิ่งท่ีทําไม่ได้ 
  

วิธีวิทยา  methodology  เป็นสิ่งท่ีเก่ียวกับตรรกะการแสวงหาความรู้ในศาสตร์  โดยเฉพาะการตรวจสอบ

ศักยภาพและข้อจํากัดของเทคนิคหรือกระบวนการศึกษา  หรือระเบียบวิธีท่ีนักวิชาการในแต่ละสาขาแสวงหาความรู้  เช่น  
วิธีการตั้งคําถาม  การวิจัย  วิธีการหาหลักฐานข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล    
 สําหรับวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมนั้น  จักรกริช  สังขมณี  (2558)  กล่าวไว้ว่า “สําหรับศาสตร์ท่ีศึกษาสังคม  เป็น

ท้ังวิธีคิด  (mode of thinking)  วิธีทําความเข้าใจ (mode of inquiry)  และวิธีการอธิบาย  (mode of explanation)   โดย
ศึกษาไปเพ่ือ  1) เป้าหมายเชิงสังคม  เช่น  ทําความเข้าใจความเหล่ือมล้ํา  อคติทางชาติพันธุ์  ปัญหาสังคม  ได้แก่  
อาชญากรรม  ปัญหาวัยรุ่น  เป็นต้น  2)  เป้าหมายเชิงการพัฒนา  แสวงหาทางเลือกในการพัฒนา  เช่นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางสังคม  ความไม่เท่าเทียม  การกีดกันทางเพศ  เป็นต้น  และ 3)  เป้าหมายเชิงวิชาการ  เป็นการสร้างและ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดทางสังคม  การพัฒนาวิธีการศึกษาสงัคม  เป็นต้น” 
นํามาสู่ข้อสรุปของคําถามว่าการศึกษา  และการแสวงหาความรู้ในทางสังคมศาสตร์นั้นการนําปรัชญาของศาสตร์มา

อธิบายหรือทําความเข้าใจก็เพ่ือทําให้ผู้ศึกษาได้เกิดการตระหนักรู้ว่าสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยู่ภายใต้กรอบ หรือกระบวนทัศน์แบบใด  
เม่ือเป็นเช่นนี้ความสับสนฉงนใจก็คงไม่เกิดข้ึน  อีกท้ังสามารถศึกษาได้อย่างสอดคล้องระหว่างกระบวนทัศน์  ภววิทยา  ญาณ

วิทยา  และวิธีวิทยา  ซ่ึงจะทําให้งานวิจัยมีรากฐานหนักแน่นเท่ียงตรงทางปรัชญาและทฤษฎีมีคุณูปการและสามารถนําไปใช้ใน

การสร้างประโยชน์แก่สังคม  อธิบายต่อปรากฏการณ์ได้อย่างเฉียบคม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
 
3.  การนําปรัชญาสังคมมาวิเคราะห์ต่อกรณีศึกษาผลงาน Give a man a fish : Professor  James Ferguson  
  

จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นว่าการทําความเข้าใจปรัชญาอย่างกระจ่างชัดนั้นมีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะ

นักวิชาการ  เพราะนั่นหมายถึงเราจะสามารถนําปรัชญาเหล่านั้นมาเป็นตัวกําหนดขอบเขตของบรรดางานที่เราจะศึกษาโดย

ตระหนักรู้ว่าตนเองศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้กรอบหรือจุดยืนทางปรัชญาอย่างไรน่ันเอง  กรณีศึกษางานเร่ือง  Give a 
man a fish : Reflections on the New Politics of Distribution  นั้นเป็นผลงานล่าสุด  (2015)  ของศาสตราจารย์ เจมส์  
เฟอร์กูสัน  (Professor James Ferguson)  ศาสตราจารย์ดา้นมานุษยวิทยา  แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด  ก่อนท่ีผู้เขียนจะ

เร่ิมอธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ภายในงานชิ้นนี้  ขอไปสํารวจตรวจสอบถึงประวัติความเป็นมาในผลงานด้านวิชาการของ

ศาสตราจารย์ผู้นี้เสียก่อน  โดยงานหลักของเฟอร์กูสันนั้นจะสนใจไปบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกา  (โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
ประเทศ  Lesotho,  Zambia, South Africa, and Namibia)  ในงานของเขานี้จะมีความเกี่ยวโยงกับประเด็นในเร่ืองของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การเมืองและการพัฒนา  ความเป็นชนบทกับเมือง  ผู้อพยพ  การเปลี่ยนมุมมองของความรวยกับความจน  ประสบการณ์แห่ง

ความทันสมัย  ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของรัฐ  ความจริงและความใฝ่ฝันในดินแดนแอฟริกา  และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ในเชิงชาติ

พันธุ์วรรณา  ท้ังนี้งานส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการอธิบายและพยายามจัดการกับวาทกรรมของคําว่า “การพัฒนา”  และ “ความ
ทันสมัย”  กับความทับซ้อนของคนสามัญ  ตัวอย่างผลงานอาทิ  The Anti-politic Machine (1990),  Global Shadows : 
Africa in the Neoliberal World (2006) เป็นต้น กระท่ังมาสู่ผลงานล่าสุดท่ีค่อนข้างจะต่ืนตระหนกตกใจและหรือขยายไปสู่

วงกว้างของชุดนโยบายสังคมสวัสดิการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสถาปนาชุดนโยบายนี้ให้มีการขยับขยายออกไปในวาทกรรมท่ี

เกี่ยวกับ “การเมืองและการกระจาย”  และแสดงให้เห็นว่าเขาจะเชื่อมโยงกับรูปแบบของการเมือง  กับการกระจายความเป็น

ธรรมของทรัพยากร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีการตั้งคําถามต่อสิทธิในการครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นว่าใครจะมีสิทธิ

ดังกล่าวและทําไมจึงเป็นเช่นนั้น (Department of Antropology, ออนไลน์)  จากข้อมูลพ้ืนฐานโดยสังเขปนี้ทําให้ผู้เขียน

พอท่ีจะเห็นภาพของศาสตราจารย์เจมส์  เฟอร์กูสันผู้นี้อยู่บ้างพอสมควร  กล่าวคือเขาเป็นนักมานุษยวิทยาท่ีมีความสนใจและ

มีผลงานในประเด็นท่ีมีความเก่ียวข้องนโยบายสาธารณะ  โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเมืองซ่ึงเป็นท่ีมาของความ

แปลกใจอยู่ไม่น้อยของผู้เขียนเพราะตั้งแต่ผู้เขียนได้ร่ําเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์  และปริญญาโททางด้าน

เศรษฐศาสตร์การเมือง  (แต่ยังคงมีความอ่อนเยาว์อยู่มากนัก)  ยังไม่เคยเห็นงานทางด้านนี้ท่ีออกมาโดยนักมานุษยวิทยาเลย  
เจมส์  เฟอร์กูสันจึงถือเป็นคนแรกท่ีเปิด โลกทัศน์ใหม่ให้ผู้เขียนเลยก็ว่าได้   กระน้ันทําให้ผู้เขียนย้อนระลึกไปถึงงานของ   ไชย
รัตน์  เจริญสินโอฬาร (2551) ท่ีได้เขียนบทวิพากษ์ของวิชาท่ีว่าด้วยรัฐศาสตร์และได้ตอกยํ้าถึงความไร้น้ํายาของศาสตร์

สาขาวิชานี้  ไชยรัตน์ ฯ ได้ยกตัวอย่างประเด็นท่ีรัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาคิดว่า “เป็นแฟชั่นล่าสุดคือ

การหันมามองหรือให้ความสนใจศึกษาเร่ืองนโยบายสาธารณะว่า  นอกเหนือไปจากการท่ีมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกันไปมากมาย

แล้ว  เช่น  Policy studies,  policy analysis  เป็นต้น”  การหันไปให้ความสนใจศึกษาในประเด็นเรื่องของนโยบาย

สาธารณะในหมู่มวลนักรัฐศาสตร์อเมริกันนั้น  ไชยรัตน์ ฯ มองว่า “เป็นเพียงยุทธศาสตร์ท่ีจะยกฐานะของตัวศาสตร์นี้ให้เป็นท่ี

ยอมรับในสังคมเท่านั้นเอง  แต่ความพยายามดังกล่าวนี้คล้ายกับความพยายามท่ีจะเป็น “วิทยาศาสตร์”       ท่ีผ่านมาในอดีต 
คือหาคนนอกวงการท่ีสนใจได้น้อยมากทั้งนี้เพราะว่าการศึกษานโยบายสาธารณะในแวดวงของรัฐศาสตร์ท่ีเป็นอยู่นี้  เป็นเพียง

การขยายการศึกษาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์เดิมออกไปโดยผนวกเอาความรู้ตื้น ๆ ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกัน”  
งานของเจมส์  เฟอร์กูสันผู้เขียนมิอาจตัดสิน  หรือกล่าวได้ว่าอยู่ในกรอบ  ในเกณฑ์กรณีเดียวกับท่ีไชยรัตน์ ฯ  ได้วิพากษ์ไว้

หรือไม่  แต่ในระยะเวลาท่ีผ่านมาก็หาได้มีนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก  หรือแม้แต่กระแสรองก็ตามท่ีจะหาญกล้าออกมาป่าว

ประกาศโฆษณาถึงชุดนโยบายที่เปรียบเสมือนยารักษาโรคครอบจักรวาลแก่ประเทศโลกท่ีสามอย่างแอฟริกาได้อย่างม่ันอก

ม่ันใจ ดังท่ีเฟอร์กูสันพยายามสร้างงานชิ้นนี้ออกมาสู่สาธารณชนและได้พยายามบ่งชี้ว่างานชิ้นนี้อธิบายถึงมิติใหม่ในเรื่องของ

การแบ่งสันปันส่วน  หรือการกระจายทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ประชาชนในประเทศโลกท่ีสาม  ท้ังนี้ความพยายามท่ีจะสร้าง

ความเข้มแข็งของงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนเคร่ืองยืนยัน  หรือพิสูจน์ความแม่นยําของข้อมูลด้วยการใช้ประสบการณ์มากกว่า

สามสิบปีด้วยวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาของเขาน่ันเอง   
 สําหรับงาน Give a man a fish ของเฟอร์กูสันนี้เม่ือผู้เขียนจะนํามาเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีเป็น

องค์ประกอบสร้าง  โดยได้นําหลักการของภววิทยา  และญาณวิทยามาเพ่ือเป็นตัวสร้างขอบเขตของความรู้  และพยายามแจก

แจงรายละเอียดของงานชิ้นดังกล่าวท่ีเฟอร์กูสันพยายามให้ค่าว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีต้องสถาปนาชุดนโยบายนี้ขึ้นมาเพ่ือ

ต้องการสร้างความเท่าเทียมหรือความเป็นธรรมในสังคมแอฟริกา  ฉะนั้นผู้เขียนจึงมองว่าความจริงตามหลักการของภววิทยา

สัมพัทธนิยมนั้นเฟอร์กูสันกําลังต้องการสร้างให้เกิด การกระจายท่ีเป็นธรรม (Distribution)  ในสังคมแอฟริกาเพ่ือให้เกิดเป็น
สังคมสวัสดิการ  ให้ได้  เปรียบเสมือนกล่องดําท่ีต้องเปิดออกมาเพื่อวินิจฉัยท่ีมาท่ีไปว่ามีลักษณะอย่างไร  จะอธิบายถึงสาเหตุ

กระท่ังทํานายไปสู่อนาคตได้อย่างไร   
 สิ่งท่ีศึกษาได้จากงานของเฟอร์กูสันชิ้นนี้  คือการที่เขาพยายามอธิบายถึงการทะยานข้ึนของความเป็นสังคม

สวัสดิการด้วยวิธีการกระจายทรัพยากรสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนต่อกรณีท่ีว่าความจริงนี้มิได้ถูกสร้างข้ึนมาอย่างสามัญการ
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แต่ถูกสร้างข้ึน  ประดิษฐ์ขึ้นมาจากประสบการณ์บางอย่าง  ซ่ึงผู้เขียนมองว่าจากประสบการณ์เฟอร์กูสันเองมีกรอบแนวคิดท่ี

มองว่าสังคมแอฟริกามีความเหลื่อมล้ําอย่างรุนแรง  กล่าวคือ แม้แอฟริกาจะมีทรัพยากรมากมาย  แต่กระนั้นก็ไม่สามารถ

พัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากท่ีผ่านมาแอฟริกาปฏิบัติตาม

กรอบนโยบายของชาติตะวันตกโดยนําตัวแบบการพัฒนาแบบฉันทมติวอชิงตัน  หรือการยึดกรอบแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่  
(Neo liberalism)  มาใช้อย่างเคร่งครัด   ซ่ึงตัวแบบดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร  นอกจากการเปิดรับให้ทุนนิยม

ตะวันตกมาขูดรีดผ่านการแปรรูปทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของเอกชน และเน้นให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนตามกลไกตลาด อาทิ การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า และน้ํา  แนวคิดนี้จึงเน้นไปท่ีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ซ่ึง
เชื่อว่าจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดในการทวีความม่ังคั่งเป็นช่องทางในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาต่อไป  แต่ในความเป็น

จริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงชุดนโยบายท่ีเปรียบเสมือนยารักษาโรคครอบจักรวาลนี้ไม่สามารถทําให้ประเทศท่ีปฏิบัติ  
(หรือถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม)  อย่างเคร่งครัดหายขาดจากอาการป่วยทางเศรษฐกิจแต่กลับทําให้เศรษฐกิจดําด่ิงลงไปอีกด้วย  
ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศโลกท่ีสามทั้งสิ้น  ได้แก่  แอฟริกา  ละตินอเมริกา  เอเชีย  ซ่ึงในทีนี้ประเทศ

ไทยเองก็เคยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาขององค์กรโลกบาลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาแล้วเช่นกัน  งานของรังสรรค์  ธนะพร

พันธ์ุ  (2548)   ได้อ้างถึงงานวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีประทศโลกท่ีสามปฏิบัติตามฉันทามติแห่งวอชิงตันอย่างตรงไปตรงมา

ของโจเซฟ  สติกลิตส์  พอสรุปได้ว่า “ฉันทามติวอชิงตันกดดันให้ประเทศโลกท่ีสามเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

เพ่ือการส่งออกทดแทนการนําเข้า  แต่สุดท้ายก็มีนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีใจเป็นกลางชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออก

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ท่ีหาได้ชัดเจนกันไม่  กดดันให้โลกท่ีสามให้ความสําคัญกับเป้าหมาย

เสถียรภาพของราคาด้วยการรัดเข็มขัดทางการคลังแต่การกดเงินเฟ้อให้อยู่ในอัตราตํ่ามาก ๆ  นั้นมีต้นทุนท่ีสังคมต้องแบกรับ

เพราะมิอาจเติบโตมากเท่าท่ีควร  และท่ีสําคัญฉันทามตินี้กดดันให้โลกท่ีสามมีการถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู่

ภาคเอกชน (privatization) ลดการกํากับและลดการควบคุมโดยรัฐบาล  (deregulation) และขนาดของภาครัฐบาลเพื่อให้

กลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ  มากข้ึน  แต่การลดบทบาทของภาครัฐตาม

แนวทางนี้  ทําให้ประชาชนผู้ยากไร้และกลุ่มชนผู้ด้อยโอกาสมิได้รับความช่วยเหลือเก้ือกูลจากรัฐบาลเท่าท่ีควร”    และจาก
ข้อวิพากษ์ต่อกรอบนโยบาย Neo Liberalism  นี้เองทําให้ผู้เขียนตีความได้ว่าจากประสบการณ์ดังกล่าวทําให้เฟอร์กูสันน่าจะ

มีกรอบแนวคิดไปในทิศทาง Anti neo liberalism  เป็นแน่  สังเกตได้จากวรรคหนึ่งท่ีเฟอร์กูสันได้โน้มน้าวผู้อ่านงานของเขา

ว่า มีผู้รู้ได้ประกาศว่าเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ได้ตายไปจากสังคมแบบรัฐสวัสดิการ  “..even as pundits elsewhere 
proclaim the neoliberal death of the welfare state.” 
 ท้ังนี้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท่ีจะกระจายทรัพยากรนี้  เฟอร์กูสันเลือกวิธีการในการจ่ายเงินสดให้กับประชาชนท่ีมี

รายได้ต่ํา  โดยสถิติมากกว่าร้อยละ 30 ของประชาชนในแอฟริกาจะได้รับแจกเงินนี้และเชื่อว่าวิธีการนี้จะประสบความสําเร็จ

ในการท่ีจะลดความยากจนของประชาชนได้โดยเขาพยายามชี้ให้เห็นถึงโอกาสท่ีจะมีการคิดใหม่ทําใหม่ของระบบทุนนิยมใน

ปัจจุบัน  เฟอร์กูสันเชื่อว่าระบบทุนนิยมทําให้สังคมเปล่ียนไปมีการนําตลาด  และกลไกเข้ามาแทนท่ีทุกคนมุ่งประเด็นไปท่ี 
“เงิน”  โดยมองว่ากิจกรรมใดก็ตามจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมีเงินนี้แหละเป็นตัวสนับสนุน  เงินจึงกลายเป็น

ตัวกระตุ้นเร้าเศรษฐกิจและสังคม  และทําให้ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อความพึงพอใจของตน  เงินถูกนําไปเปรียบเทียบ

กับสิ่งของจําเป็นสําหรับมนุษย์คือ น้ํา  กล่าวคือทุกบ้านจะต้องมีน้ําเพียงพอกับการดํารงชีพ  ฉันใดก็ฉันนั้นเงินก็จําเป็นต้องมี

ให้เพียงพอต่อการดํารงอยู่เช่นกัน  ฉะนั้นความจําเป็นของการมีเงินในกระเป๋าย่อมหมายถึงการมีความต้องการ (demand)  
สูงในระบบเศรษฐกิจ  เม่ือความต้องการสูงกอปรกับประชาชนมีความสามารถในการจ่าย  เงินก็จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบและใน

ท่ีสุดก็จะทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต นั่นเอง  กระนั้นยังมีเรื่องของการพัฒนารูปแบบใหม่เพ่ือนําไปสู่การเมืองก้าวใหม่  
กล่าวคือต้องให้ความสําคัญกับวาทกรรมท่ีเก่ียวกับการเมืองเร่ืองของการกระจาย   เพราะประสบการณ์ท่ีผ่านมานั้นการเมือง

ยังไม่สามารถนําไปสู่การจัดสรรทรัพยากรความมั่งคั่งให้กับประชานชนในประเทศได้  เฟอร์กูสันพยายามตั้งคําถามว่า  “อะไร
คือความชัดเจนในการจัดสรรความม่ังคั่งของประเทศให้กับประชาชน”  จนได้เสนอแนวทางท่ีคิดว่าดีในการจัดสรรทรัพยากร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ให้กับประชาชน  ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “รัฐสวัสดิการใหม่”  ขึ้นมา  นั่นก็คือโครงการความช่วยเหลือในรูปแบบการให้เงิน

โดยตรง  โดยเฉพาะเงินบํานาญวัยชราและทุนสนับสนุนเด็กได้ส่งผลในเชิงบวกท่ีแท้จริง  ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจขนานใหญ่เพ่ือสร้างการจ้างงาน  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดคําถามถึงความเป็นไปได้ในการกระจายรายได้เป็นไป

อย่างแท้จริงหรือไม่ เฟอร์กูสันได้ยกตัวอย่างกรณีนามีเบียสําหรับแนวคิดการแบ่งปันแบบใหม่โดยมีหลักการสําคัญว่าต้อง

สามารถทําให้ชาวนามิเบียทุกคนมีความเป็นอยู่ท่ีดีเพราะทรัพยากรธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นของชาวนามีเบียท้ังสิ้น  ดังนั้น
ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของรายได้ขั้นพ้ืนฐานจึงถูกจัดต้ังข้ึนมาคร้ังแรก  เช่น  การให้ความช่วยเหลือตามชาติกําเนิด  
ซ่ึงเน้นไปท่ีเร่ืองของสิทธิพลเมืองในการเข้าถึงทรัพยากร  เม่ือผู้เขียนได้พิจารณาจากข้อเสนอของเฟอร์กูสันมีมุมมองว่าเขา

พยายามคิด (จนอาจกลายเป็นความทะเยอทะยาน –ผู้เขียน) ว่างานท่ีพยายามสถาปนาออกมาเป็นนวัตกรรม  หรือเป็น

สถาปัตยกรรมใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนท่ีไหนมาก่อน  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วมีงานโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์จํานวนมากได้

ให้คําอธิบายมาเป็นเวลานานแล้ว  เช่นกรณีการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ  หรือ  มาตรการ Quantitative  Easing : QE  
เป็นมาตรการหรือนโยบายทางด้านการเงินในลักษณะผ่อนคลายมาก ๆ  ท่ีประเทศโดยเฉพาะมหาอํานาจได้นํามาใช้แก้ปัญหา

เศรษฐกิจในประเทศของตนยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกานํามาใช้เป็นยาขนานใหญ่ต่อกรณีวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์  ในปี  2010  
นั่นเอง  ซ่ึงค่อนข้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรการท่ีเฟอร์กูสันพยายามอธิบายถึงการนําเงินไปแจกให้กับประชาชน  
สําหรับตัวผู้เขียนแล้วมองว่านโยบายดังกล่าวแม้กระทั่งการบริหารจัดการของภาครัฐไทยเอง  ก็มีนโยบายนี้ออกมาแทบจะทุก

ยุคทุกสมัยจนทําให้ถูกต้ังสังเกตจากภาคส่วนอ่ืนว่าเป็นมาตรการเร่งรัดความเป็นประชานิยมหรือไม่  และจะทําให้ประชาชน

เกิดความขี้เกียจหรือเบื่อหน่ายในการทํางานหรือไม่  ก็จําเป็นท่ีจะต้องไปดูผลการปฏิบัติว่าสุดท้ายแล้วเกิดประสิทธิภาพต่อ

ประชาชนมากน้อยเพียงใด  ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยี

แมสซาซูเซตส์  (MIT) ได้มีการสํารวจเกี่ยวกับโครงการด้านสวัสดิการและความช่วยเหลือทางการเงิน  โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้นในหลายประเทศพบว่า  “โครงการด้านสวัสดิการและความช่วยเหลือทางการเงินไม่ได้ทําให้

ประชาชนเกิดความข้ีเกียจทํางานมากข้ึน  การศึกษาโครงการเหล่านี้พบว่าสวัสดิการและการให้เงินช่วยเหลือไม่มีผลต่อความ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญท้ังเร่ืองระดับการจ้างงานหรือชั่วโมงในการทํางานแต่อย่างใด  ในทางตรงกันข้ามข้อมูลการศึกษา

บางชิ้นพบว่าการแจกเงินย่ิงช่วยส่งเสริมให้มีการทํางานมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาบางแห่ง  เช่นโครงการให้
เงินทุนการศึกษาแก่ชาวอูกันดาท่ียากจนทําให้พวกเขาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือทําให้พวกเขาได้มีเงินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17”  
ท้ังนี้  Dylan Matthews ระบุอีกว่า “โครงการช่วยเหลือทางการเงินในแอฟริกามีการเน้นยํ้าในเรื่องการส่งเสริมธุรกิจโดยให้ผู้

ท่ีต้องการรับทุนเข้าร่วมอบรมต้องระบุว่าพวกเขาจะใช้เงินไปพัฒนาทักษะด้านนี้ไปปรับปรุงธุรกิจของตนอย่างไร   และ
นอกจากนี้ยังมีการให้เงินทุนต้ังต้นธุรกิจแบบให้คร้ังเดียวด้วย”  จากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีแมทริวส์นํามาเผยแพร่นี้ได้

ตอกยํ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งท่ีเฟอร์กูสันพยายามเสนอนั้นได้มีนักเศรษฐศาสตร์นั้นเสนอมาแล้ว  งานของเฟอร์กูสันจึง

ไม่ได้เป็นนวัตกรรมอะไรจนน่าตระหนกตกใจ  สําหรับในประเด็นของวาทกรรมของการเมืองและการกระจายทรัพยากรนั้น  
โดยแอฟริกาเคยมีการอภิปรายเร่ืองการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ  เฟอร์กูสันได้ตั้งคําถามว่าท้ายสุดแล้วใครจะเป็นผู้ท่ีมี

สิทธิท่ีแท้จริงในการครอบครองนี้  โดยเขาได้ยกกรณีของนามีเบียว่าชาวนามีเบียจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีก็เพราะ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของชาวนามีเบียท่ีถูกกระจายไปอย่างเท่าเทียม  ซ่ึงในแอฟริกานั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่าถึงแม้จะมี

ทรัพยากรมากแต่ไม่สามารถพัฒนาได้เสียที  สําหรับประเด็นนี้ทําให้ผู้เขียนนึกถึงงานชิ้นสําคัญของเอลินอร์  ออสตรอม  สตรี
คนแรกท่ีได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ งานชิ้นนี้ (อ้างถึงในนวลน้อย  ตรีรัตน์, 2552) “นําเสนอแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรสาธารณะซ่ึงมีการใช้ร่วมกัน  (common-pool resources : CPRs)  ปัญหาของทรัพยากรสาธารณะในประเทศก็

คือ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะใช้  แต่ไม่มีใครแต่เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของเพราะคนท่ีเป็นเจ้าของคือสาธารณชน ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกัน

ของทุกคน แต่การใช้ทรัพยากรของแต่ละคนจะกระทบความสามารถในการใช้ของคนอ่ืน ๆ  ปัญหาท่ีตามมาก็คือ การ
เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรดังกล่าว เพราะเกิดสภาพการเร่งรีบหรือกอบโกยในการใช้ทรัพยากร เพราะต่าง

ตระหนักว่าถ้าตนไม่รีบใช้ คนอ่ืนก็จะใช้ และตนก็จะได้ใช้น้อยลงหรือทรัพยากรนั้นหมดไปปัญหาความยากลําบากในการ
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จัดการทรัพยากรท่ีเป็นสาธารณสมบัติเหล่านี้ ถูกเรียกขานว่าเป็น โศกนาฏกรรมของสาธารณะสมบัติ  (tragedy of the 
commons) ปัญหาน้ียังนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยฝ่ายชาวบ้านซ่ึงไม่มีเงินทุน

มักจะเป็นฝ่ายท่ีเสียเปรียบ กลุ่มทุนท่ีมีท้ังอํานาจและความม่ังคั่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพ่ือกอบโกยทรัพยากร

เหล่านี้ไปเป็นประโยชน์และสร้างความร่ํารวยให้กับตนเอง  ทรัพยากรสาธารณะจึงถูก แย่งย้ือเอาไปใช้ประโยชน์โดยคนกลุ่ม

น้อยท่ีม่ังคั่ง ปล่อยคนส่วนใหญ่ของประเทศให้จมปลักอยู่กับความยากจน และหมดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

สาธารณะเพ่ือการยังชีพ  การท่ีจะจัดสรรให้ใครเป็นผู้มีสิทธิในทรัพยากรจึงไม่ใช่เป็นประเด็นท่ีจะดําเนินการกันได้อย่างง่าย ๆ 
ออสตรอม ได้นําเสนอในแนวทางก็คือ การทําให้เกิดกรรมสิทธ์ิร่วมกัน ของคนท่ีใช้ประโยชน์  และมีการดูแลรักษาร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของทรัพยากร”  ท้ังนี้งานของออสตรอมก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งท่ีตอกยํ้าว่าสิ่งท่ีเฟอร์กูสันคิดและนําเสนอมา

ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีใหม่จนสร้างความสั่นสะเทือนต่อวงการวิชาการแต่อย่างใด  แต่ผู้เขียนมีความตระหนกเพียงแค่งานชิ้นนี้ถูก

นําเสนอจากนักมานุษยวิทยาเท่าน้ันเอง 
 กลับมาสู่การวิเคราะห์ส่วนประกอบสร้างของประเด็นการกระจายความเป็นธรรมให้เกิดในสังคมเพ่ือให้เกิดสังคม

สวัสดิการ  ในส่วนของผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ (Actor) เฟอร์กูสันพยายามนําเสนอว่าผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญหาใช่รัฐ (state)ไม่  แต่คือ
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทแทนท่ี  เฟอร์กูสันมองว่าอาจจะเป็นไปได้ท่ีจะมีคนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ

แบบหัวใหม่ในการรณรงค์และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้คนในชาติมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความม่ังคั่งของชาติ  ซ่ึงร่วม
ไปถึงสินแร่ใต้ดิน  ภาคประชาสังคมจะรวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีความสําคัญระดับ

ยุทธศาสตร์และมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ  เช่น เหมืองแร่  เพราะปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการดังกล่าว  ท้ังนี้การต่อสู้ท่ีผ่านมา

ของภาคประชาชนในแอฟริกาเป็นเพียงการนัดหยุดงานประท้วงค่าจ้างแรงงาน  แต่ยังไม่เกี่ยวกับการจัดสรรความม่ังคั่งให้กับ

ภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เพราะประสบการณ์ของแอฟริกาท่ีผ่านมานั้นย่อมทราบกันดีในวงกว้างว่าไร้ประสิทธิภาพอย่างย่ิง

ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรโดยสิ้นเชิง  สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์  (2550) ใช้คําว่าเป็นทวีปท่ีประสบปัญหาถือเป็น 
“ปฏิทรรศน์ความอุดมสมบูรณ์” (paradox of plenty)  กล่าวคือแม้มีทรัพยากรมาก แต่ไม่สามารถพัฒนาได้สักที  และยังคง
ต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีและปัจจัยทางด้านตัวเงินจากต่างประเทศท่ีเป็นมหาอํานาจต่อไป  แต่สําหรับประเด็นท่ีเฟอร์กูสันพยายาม

จะนําเสนอถือเป็นก้าวใหม่ท่ีดีเม่ือประชาชน หรือภาคประชาสังคมเองโดยเฉพาะวัยรุ่น  หรือวัยแรงงานเร่ิมมีการตระหนักรู้ถึง

สิทธิของตนเองต่อการเข้าไปมีส่วนหนึ่งส่วนใดในกระจายและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเพราะสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นของ

ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นของสาธารณสมบัติของทุกคนในชาติต่างหาก 
 
4. บทสรุป 
  

กระท่ังมาถึงจุดนี้เราจึงได้พบกับคําตอบท่ีว่าทําไมการศึกษาสังคมศาสตร์จึงต้องมีการนําปรัชญามาศึกษาทําความ

เข้าใจเพ่ือทําให้ผู้ศึกษาได้เกิดความตระหนักรู้ว่าสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ใด  มีจุดยืนหรือกรอบในการมองสังคม

อย่างไร  เม่ือเป็นเช่นนี้ความสับสนก็จะไม่เกิดข้ึนและสามารถศึกษาได้อย่างสอดคล้องโยงใยกันไปตั้งแต่กระบวนทัศน์  ภว

วิทยา  ญาณวิทยา  ไปจนกระท่ังกระบวนวิธีวิทยา  สามารถถ่ายทอดความรู้และทําให้ความรู้ท่ีถูกผลิตมาได้รับการยอมรับและ

มีความชอบธรรมในการดํารงอยู่ในพ้ืนท่ีทางวิชาการต่อไป  กระนั้นเม่ือมีการยกกรณีศึกษาขึ้นมาเพ่ือเป็นการสร้างขอบเขตของ

ภววิทยา  และญาณวิทยาของความรู้  ได้แก่งานชิ้นล่าสุดของศาสตราจารย์เจมส์  เฟอร์กูสัน  แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด  
เขาได้ทุ่มเทนําตัวลงไปศึกษาอยู่บริเวณพ้ืนท่ีแอฟริการ่วมสามสิบปีทําให้มองเห็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างของจิตอันมีพ้ืนฐานมา

จากประสบการณ์ของตัวเขาเอง  มีการประเมินความรู้ภายใต้กรอบความคิดซ่ึงได้กําหนดแหล่งทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับมโน

ทัศน์ต่าง ๆ ในการพรรณนาโลกและสังคม  เฟอร์กูสันได้สะท้อนความจริงของสังคมจากความเชื่อและฐานคติภายในของตนท่ีมี

อยู่แล้ว  ได้แก่การต้องการท่ีจะกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมโดยประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่าสังคมแอฟริกามีความเหลื่อม

ล้ําของเศรษฐกิจจึงทําให้ประเทศไม่มีความเจริญตามท่ีควรจะเป็น  เขาให้ความสําคัญท่ีสุดกับภาษาและวาทกรรมไม่ว่าจะเป็น 
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“การเมือง”  หรือ  “การกระจาย”  นํามาซ่ึงข้อสรุปของผู้เขียนท่ีว่ากรอบท่ีใช้ในการมองและตีความปรากฏการณ์คร้ังนี้ของ

เฟอร์กูสันคือพยายามโต้เถียงกับความเป็นเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยแท้  สิ่งซ่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเฟอร์กูสันคิด

ว่าสามารถแก้ปัญหาและนําไปสู่การได้ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก็คือชุดนโยบายการให้เงินแก่ประชาชนเพื่อหวังจะกอบ

กู้ระบบเศรษฐกิจและในท้ายท่ีสุดก็จะสามารถกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ออกสู่ชุมชนมากข้ึนตามไปด้วย  ท่ีสําคัญคือผู้แสดงท่ีมี

บทบาทท่ีสุดกลับไม่ใช่รัฐ  แต่กลายเป็นความต่ืนรู้ของประชาชนท่ีจะลุกข้ึนมาปกป้องทรัพยากรของตน  และกดดันให้รัฐบาล

ต้องบริหารจัดการเพ่ือให้มีการเอ้ือประโยชน์แก่สาธารณชนมากกว่าการมองเห็นแต่ประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
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จาก Eastern Seaboard สู่ EEC การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจไทยในภูมิภาคตะวันออก  
From the Eastern Seaboard to EEC:  

the Development of Thailand Economy in the Eastern Region 
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บทคัดย่อ  

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายด้านการดําเนินงานการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในภาค

ตะวันออกต้ังแต่การริเริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จากการบรรจุนโยบายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ซ่ึงถือว่าเป็นนโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีความสําคัญและนับว่าเป็นการ
ปูรากฐานท่ีสําคัญเพ่ือการพลักดันให้เขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยท้ัง 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
เป็นประตูสู่การค้าและฐานการผลิตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และในอีก 30 ปีต่อมา ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มีการต่อยอดการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกอีกครั้ง
ภายใต้ชื่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงมุ่งเน้นต่อยอดการพัฒนาจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ภาคตะวันออก ท้ังในการพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน ระบบอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะแรงงาน รวมท้ังการพัฒนาทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําในภูมิภาคต่อไป 
 
คําสําคัญ: ระบบโครงการพ้ืนฐาน  ภาคตะวันออก  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

Abstract 
 

This article aim to study the strategies and policies on the implementation of economic development in 
eastern region area since the initiative of the Eastern Seaboard development project which was regulated in 
the fifth national economic and social development plan (1982-1986). Moreover, this project is considered as 
an important policy and a gateway for industrial part in 3 provinces which are Chonburi, Rayong and 
Chachoengsao. Furthermore, in the next 30 years, under Thailand 4.0 policy and the twelfth national 
economic and social development plan (2017-2021), the government has renewed the development of 
eastern region as known in the project called Eastern Economic Corridor (EEC) which mainly focused on 
the development infrastructure, industrial system, innovation and technology in order to enhance Thailand to 
be the leading in the economic zone of the region.  
 
Keywords: infrastructure system, eastern region, special economic zone 
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1. Eastern Seaboard รากฐานการก่อร่างสร้างตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

หลังจากท่ีประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน

การขยายด้านการประกอบกิจกรรมพื้นฐานท้ังด้านการผลิต จําหน่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในประเทศมาต้ังแต่ ปี พ .ศ . 2504 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบความสําเร็จในการดําเนินการ

ขยายฐานการผลิตสินค้า การส่งออก และนําพาประเทศจากกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ต่ําสู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายได้ 
ปานกลาง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525-2529 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2524) นับว่าเป็นการปรับรูปแบบโครงการในการพัฒนาประเทศคร้ังใหญ่ โดยจากในอดีตประเทศไทยถือว่า

เป็นประเทศท่ีพ่ึงพิงรายได้จากการค้าขายด้านการเกษตรเป็นหลัก จนในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นในการผลักดันประเทศ

ไทยสู่การเป็น “ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม” ซ่ึงเป็นการพัฒนาด้านการผลิตและพ่ึงพิงรายได้จากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ลักษณะของอุตสาหกรรมเริ่มเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ นั่นคือ การปรับโครงสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยใช้
รูปแบบการปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมและกระจายพื้นท่ีอุตสาหกรรมออกไปสู่ส่วนภูมิภาค  

หนึ่งในโครงการท่ีสําคัญ คือ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development 
Program : ESB) ซ่ึงเป็นการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นการกระจายกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความแออัดและการกระจุก

ตัวของเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และผลักดันให้เกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจและฐานการ

ผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศและมุ่งเน้นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือส่งออกมากข้ึน ซ่ึงนําไปสู่แผนการปรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรมและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค ซ่ึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้มี

การดําเนินตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) สู่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) รวมถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) เพ่ือมาทําหน้าท่ีกาํกับดู กําหนดนโยบาย รวมถึงการอนุมัติแผนงานโครงการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วน

สําคัญในการผลักดันแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลจากการดําเนินงานการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังการผลักดันการลงทุนให้ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน ท่าเรือ รถไฟ อ่างเก็บน้ําท่ีมีการพัฒนาควบคู่กันมา จนทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

 
ภาพท่ี 1 อาณาเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561 
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2. ห้วงเวลาการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 
  

หลังจากที่ได้มีการบรรจุนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อเป็นนโยบายยุทธศาสตร์เชิงรุกใน   
การพัฒนาประเทศ ทางภาครัฐได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยรูปแบบของแผนโครงการได้มีการเปิดให้ผู้ลงทุน

ภาคเอกชนที่สนใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเข้ามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีชายฝั่งภาคตะวันออกและหน่วยงานภาครัฐจะ

ทํางานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนควบคู่กันไป ซ่ึงการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีสําคัญ ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือน้ําลึก ระบบการขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง นิคมอุตสาหกรรม ระบบประปา 
ไฟฟ้า ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมท้ังการพัฒนาด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง (สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี, 2560) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
1. การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2524-2537)  

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาฯ ในระยะท่ี 1 นั้นมุ่งในทางการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การแข่งขันทางด้านการค้า เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าโลกทางด้านการขนส่งทางเรือแห่งใหม่และเป็นท่ีตั้ง

ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม ซ่ึงสะท้อนผ่านด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ควบคู่ไปกับการต้ังนิคมอุตสาหกรรมใกล้เขตพ้ืนท่ีท่าเรือเพ่ือมุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าขนส่งและเป็นสิ่งท่ีดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา

ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ตั้งแต่อุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอไปจนถึงอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรม

ยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี  โดยผลจากการพัฒนาฯ ในระยะท่ี 1 นั้น พบว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ิมขึ้นมากถึง 3 เท่าและส่งเสริมให้การขับเคล่ือนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2538-2551) 

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาในระยะท่ี 2 นั้น มุ่งเน้นด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งจากใน

ระยะแรกให้มีรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยรองรับการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจท้ังในภูมิภาค

ตะวันออก กรุงเทพมหานคร รวมถึงพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล ซ่ึงการพัฒนาในระยะท่ี 2 นี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 5 มีนาคม 
2539 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่อจากการพัฒนาในระยะท่ี 1 เช่น โครงการก่อสร้างถนนแนวภาค

ตะวันออก-ตะวันตก และถนนท่ีมีการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของชุมชนท่ีอยู่อาศยัภายในพ้ืนท่ี 
2. การกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยาย

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาพ้ืนท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 2 การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะ
ท่ี 3 รวมท้ังโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเขตชุมชนภายในเขตชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

3. การพัฒนาแหล่งน้ําและระบบจัดสรรน้ํา เพ่ือให้เอ้ือต่อการต้ังฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรง
การพัฒนาระบบชลประทาน การปรับปรุงแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระบบประปา อ่างเก็บน้ํา 
เพ่ือยับย้ังปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

4. การพัฒนาบริการพ้ืนฐานของสังคม ในด้านการพัฒนาชุมชนควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา

ระบบการบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายของประชากรขากพื้นท่ีอ่ืน ๆ เข้ามาทํางานใน

เขตพ้ืนท่ี  
จากแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนั้น คือว่าเป็นก้าวโอกาสสําคัญของประเทศไทยในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศด้วยทางเลือกการพัฒนาทางด้านระบบของอุตสาหกรรม แทนท่ีจะพ่ึงพารายได้หลักของประเทศ     จาก
ภาคการเกษตรดังเช่นในอดีตและแผนพัฒนาฯ นี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสําคัญของประเทศในเวทีการค้าการลงทุนโลก 
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3. ไทยแลนด์ 4.0 การขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ 
 

 หลังจากท่ีประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีต จากไทยแลนด์ 1.0 ซ่ึงมุ่งเน้นด้าน   
การพัฒนาสินค้าเกษตรแบบด้ังเดิม ไทยแลนด์ 2.0 มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา และไทยแลนด์ 3.0 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อนซ่ึงในยุคนี้ประเทศไทยได้มีการขับเคล่ือนและพัฒนาทางด้านการค้าและการลงทุน                
จากต่างประเทศซ่ึงนํามาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เน้นการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ   
ร้อยละ 7-8 จนทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  

 

ภาพที่ 2 แนวคดิไทยแลนด์ 4.0 
กองบริหารงานวิจัยและประกันสุขภาพการศึกษา, 2559 

 

แต่สิ่งท่ีบกพร่องและถูกเก็บซ่อนไว้ภายใต้การเติบโตของเศรษฐกิจนั้น คือ การเติบโตท่ีพ่ึงพิงจากการค้าและการ

ลงทุนจากต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใช้ท้ังหมดเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศและขาดกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้จากเทคโนโลยีมาสู่แรงงานชาวไทย และประกอบกับในช่วง พ .ศ . 2540 ได้เกิดวิกฤตต้มยํากุ้งซ่ึงนับว่าเป็นผลกระทบอัน

ใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะน้ันจนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงจากวิกฤตดังกล่าวทําให้เกิดภาวะชะงักงันทาง

เศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่เพียงระดับร้อยละ 3-4 มาจนถึงในปัจจุบันจนประเทศไทยเข้าสู่ภาวะติดกับ

ดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  

 
ภาพท่ี 3 ประเทศไทยในภาวะติดกับดักรายได้ปานกลาง 

World Bank, 2017 
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จนก้าวมาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันสุขภาพการศึกษา, 2559) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนําพาประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะติดกับดักรายได้ปานกลาง และยังสอด
รับกับแผนการพัฒนาของสังคมโลกในยุคใหม่ท่ีการพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบแนวคิดท่ี

เปลี่ยนจาก “การเพ่ิมมูลค่า” เป็น “การสร้างมูลค่า” เพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงแผนงานท่ีสําคัญ

ด้านการบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก ได้มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนไว้

ดังน้ี 
การดึงดูดให้บรรษัทข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็น Regional Head Quarter 
1. การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
2. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
4. การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub 
5. การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Digital Economy อย่างสมบูรณ์ 

 
4. โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

 

จากความสําเร็จของการผลักดันโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่ีผ่านมานั้น ส่งผลให้พ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ทางภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กลายเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และเพ่ือเป็นการขยายฐานการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ จึงได้บรรจุเรื่องการพัฒนาและฟ้ืนฟูบริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ และในการประชุมของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
28 มิถุนายน 2559  ได้มีมติเห็นชอบในการริเร่ิมโครง โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor) เพ่ือผลักดันให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จัก

ของนักลงทุนท่ังโลก  

 
ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในปัจจุบัน  
สํานักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี, 2560 
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5. แผนแม่บทการพัฒนาจาก Eastern Seaboard ต่อยอดสู่ EEC 
 

จากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ทําให้พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเรียกได้ว่าเป็น

พ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมในการการดําเนินแผนงานทางด้านเศรษฐกิจสูงท่ีสุดของพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงผลจากการดําเนินแผนการ
ทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการ

นําเข้าสินค้าและในขณะเดียวกันยังส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก โดยแผน
แม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีเนื้อหาท่ีสําคัญดังนี้ 

1. นโบบายการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ พร้อมท้ังเสนอมาตรการเพ่ือชักจูง

ผู้ประกอบการเอกชนมาร่วมลงทุน 
2. แผนงานพัฒนากิจกรรมข้ันพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาเมือง การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลจากการผลักดันและความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการดังกล่าวนั้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เกิดแรงดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาดําเนินกิจการในพ้ืนท่ีการพัฒนา

เป็นจํานวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
เม่ือเวลาได้ก้าวจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) 

เม่ือปี พ.ศ.2525 มาสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor) ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า “เป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทําให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วโดยเร็วท่ีสุด” 
(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2560) 

 

 

ภาพท่ี 5 กรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1386 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1377 

โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยสรุปประกอบด้วย 4 ข้อ คือ  
1. การยกระดับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของภาคพ้ืนเอเชีย 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังทางถนน ราง อากาศ และน้ํา เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 
3. การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเมือง เพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวไทยสู่ระดับโลก 
4. การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม 
โดยแนวทางการพัฒนาและการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้มีการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน )พ.ศ. 2560-

2561 (ระยะปานกลาง (พ .ศ . 2562-2564) และ ระยะถัดไป (พ .ศ. 2565 เป็นต้นไป) 
 

6. แผนงานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
แผนการพัฒนาในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็นท้ังหมด 8 แผนงาน ประกอบด้วย 
5. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
6. แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
7. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
8. แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
9. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
10. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
11. แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
12. แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
โดยการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นเป็นโครงการหลัก โดยมีเป้าหมายในการรองรับการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และ

ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ซ่ึงโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาในโครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) แบ่งออกเป็น 4 
แผนงาน ดังน้ี 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน  
เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเส้นทางการพัฒนาระบบ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กิโลเมตร ได้ถูกผลักดันให้โครงการอยู่ในระยะเร่งด่วน 
รวมถึงโครงการการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองต่าง ๆ เพ่ือทําให้การเชื่อมการขนส่งทางถนนสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

ระบบ 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง 

 ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้มีนโยบายการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เพ่ือให้ลดเวลาในการขนส่งทางระบบรางให้มีความ

รวดเร็วมากข้ึน โดยเส้นทางท่ีเกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง  รถไฟสาย

ใหม่ สายระยอง-ตราด-จันทบุรี และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ํา 

 จากลักษณะภูมิประเทศพบว่าชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจัดว่าเป็นชายฝั่งท่ีมีขนาดใหญ่และมีระดับน้ํา

ลึกท่ีสุดในประเทศ จึงทําให้ในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของท่าเรือน้ําลึกและท่าเรือท่ีสําคัญอีกหลายแหล่ง เช่น ท่าเรือแหลมบัง 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงท่าเรือเอกชนอ่ืน ๆ โดยโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นั้น จะเป็นโครงการท่ีพัฒนาจากโครงการเดิม ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ชายฝั่ง A ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งทางตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง (SRTO) การพัฒนา

ท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 
แผนงานท่ี 4 การพัฒนาสนามบิน และระบบโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้อง 
ได้มีการมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและทําการผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภาน้ันเป็นสนามบินหลักในภูมิภาค

ตะวันออก และทําการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 3 
การพัฒนาศูนย์ธุรกิจการค้า อาคารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมด้านบุคลากรด้านการบิน 

 

 
 

ภาพท่ี 6 (ร่าง) แผนท่ีแสดงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเขตภาคตะวันออก 
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี, 2560 

 
7. บทสรุป 
 

 จากยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันประเทศไทยให้ก้าวผ่านจากประเทศท่ีพ่ึงพิงรายได้จากการค้าด้านการเกษตร เพ่ือก้าวสู่

การเป็นประเทศถึงอุตสาหกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ.2525-2529 โดยได้ริเร่ิมโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program : ESB) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นท่ีภาค

ตะวันออกของประเทศไทยใน 3 จงัหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือผลักดันให้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นฐานเศรษฐกิจและ

ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนและพัฒนาฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือให้การคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของการพัฒนาโครงการ และอีก 30 ปีถัดมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้มีการบรรจุยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกอีกครั้งเพ่ือเป็น

การตอกย้ําถึงความสําคัญว่าพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนท่ีสําคัญของ

ประเทศไทยดังเช่นในอดีตด้วยโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
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ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาพื้นท่ีภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนและส่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศท่ี

พัฒนาแล้วโดยเร็ว 
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8 วิชาชพีสูก่ารเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8 Professional to Liberalization in ASEAN 
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กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Jeaw_2008@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ 8 กลุ่มวิชาชีพ คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม 

สํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ บัญชี และการท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า แพทย์ เป็น อาชีพท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นอาชีพ
ในเรื่องของการให้บริการสุขภาพ แพทย์ไทยยังได้รับการยอมรับด้านความสามารถในระดับสากล ความต้องการบริการรักษา 
พยาบาลในอาเซียนมีแนวโน้มเจริญเติบโต ทําให้เป็นโอกาสของแพทย์ในประเทศไทยท่ีจะเคล่ือนย้ายไปทํางานยังประเทศสมาชิก
อาเซียน การเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
เทียบเคียงประเทศท่ีมีการพัฒนามากกว่าและน้อยกว่า เพ่ือให้ได้ภาพการแข่งขันท่ีชัดเจนข้ึน โดยกลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากร
รวมกันประมาณ 650 ล้านคน ถ้าเรียงตามลําดับตามจํานวนประชากร 5 อันดับแรกคือ 1) อินโดนีเซีย 231 ล้านคน 2) ฟิลิปปินส์ 
92 ล้านคน 3) เวียดนาม 86 ล้านคน 4) ไทย 66 ล้านคน และ 5) พม่า 59 ล้านคน 
 
คําสําคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อาชีพ  การเปิดเสรี  
 

Abstract 
 

This academic article aims to analyze the effects that occur with 8 professional groups, namely 
engineering, architecture, surveying, doctors, dentists, accounting and tourism Found that doctors are 
important occupations Because it is a career in the field of health services Thai doctors are also recognized 
internationally for their ability. The demand for healthcare services in ASEAN is likely to grow. Making it an 
opportunity for doctors in Thailand to move to work in ASEAN countries Comparison of important economic 
indicators of ASEAN member countries Will help Thailand to be able to compare countries that are more 
developed and less To get a clearer picture of the competition The ASEAN countries have a combined population 
of about 650 million people. If sequentially according to the top 5 population, 1) Indonesia, 231 million 
people 2) Philippines 92 million people 3) Vietnam 86 million people 4) Thailand 66 million people and 
5) Myanmar 59 million people 
 
Keywords: ASEAN economic community, career, liberalization 
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1. บทนํา  
 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) หรือเรียก

ย่อว่า อาเซียน (ASEAN) ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนอการาบรูไนดารุส

ซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนม่าร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา    
 ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 (Bali Concord II) ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 9 

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ได้มีการกําหนดให้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เห็นชอบโดยอย่า

รอบด้านให้มีความสําเร็จภายในปี 2563 (2020) ภายใต้ความร่วมมือท้ัง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ปัจจุบัน อาเซียนได้ก้าวสู่ยุคท่ี 3 ซ่ึงมีการรวมตัวท่ีมีบูรณาการกันมากข้ึนการรวมตัวท่ีว่านี้ ส่งผลให้เกิดแนวคิดของ

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เป้าหมายคือให้

อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น อาเซียนจึงได้กําหนดแผนงาน (AEC Blueprint) สําหรับการดําเนินงานในภาพรวม โดยมี
ส่วนประกอบ 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมท้ังการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 

  2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนซ่ึงให้ความสําคัญกับประเด็นด้าน

นโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี

สารสนเทศ และพลังงาน)   
  3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการริเร่ิมเพ่ือการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for 
ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ

ภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ 
เป็นต้น รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จําหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ความสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าในระดับสากลและยัง

เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล จึงให้ความสําคัญในด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นจะ

เริ่มต้นในปี พ.ศ.2558 (2015) ข้อตกลงเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ได้
อย่างเสรี ได้กําหนดครอบคลุม 8 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพ่ิมจํานวนอาชีพข้ึนมาอีกในลําดับถัดไป สําหรับ 8 อาชีพท่ี

มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันต

แพทย์ แพทย์ และการท่องเที่ยว เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการประกาศเข้าสู่การรวมเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการ เพ่ือเป็นการยกระดับความร่วมมือของประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของ

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีให้เป็นบทบาทสําคัญเพ่ือเป็นการพัฒนา 
ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีแต่ความเจริญย่ิงข้ึน ๆ ต่อไป แต่ในภาวะปัจจุบันนี้อาเซียนจะยกประเด็นในเรื่อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนในการพัฒนาประเทศ มีความสําคัญในการส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิต

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เดียวท่ีมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มประเทศให้เป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพ่ือให้สามารถทํางานในประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ในเรื่องเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-FTA) คือการ

รวมกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดหรือยกเลิกอุปสรรคการค้า การลงทุนระหว่างกัน เช่น  ลด
ภาษี / ยกเลิกภาษี ได้แก่ การลด/ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า-การลงทุนต่าง ๆ การกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการค้า-การลงทุน และการร่วมมือกันเพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน นอกจากนี้มีการกําหนด

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRAs เป็นคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ท่ีประเทศสมาชิก

อาเซียนยอมรับร่วมกัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 8 กลุ่มวิชาชีพ ดงันี้ 
 1. แพทย์ ได้รับผลกระทบ คือ อาชีพท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นอาชีพในเรื่องของการให้บริการสุขภาพ แพทย์ไทย

ยังได้รับการยอมรับด้านความสามารถในระดับสากล ความต้องการบริการรักษาพยาบาลในอาเซียนมีแนวโน้มเจริญเติบโต ทํา

ให้เป็นโอกาสของแพทย์ในประเทศไทยท่ีจะเคลื่อนย้ายไปทํางานยังประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ยังขาดทักษะด้านภาษา 
ประสบการณ์  

 2. พยาบาล ได้รับผลกระทบ คือ วิชาชีพพยาบาลอาจได้รับ คือ มีการไหลเข้าของพยาบาลจากต่างประเทศ เช่น การ
นําพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของไทย  ดังตัวอย่างท่ีเห็นได้จากการท่ี

โรงพยาบาลยันฮี มีพยาบาลชาวฟิลิปปินส์จํานวน 80 คน ทําหน้าท่ีด้านธุรการ ล่าม เป็นต้น (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2555) 
แต่ในขณะเดียวกันอาจมีการไหลออกของพยาบาลไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ท่ีประกาศ

ตัวเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสิงคโปร์นับว่าเป็นประเทศท่ีมีความพร้อมท้ัง

ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนสูง ดังนั้นหากไม่มีแผนการป้องกันท่ีเหมาะสม 
ประเทศไทยในปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลมากข้ึน  

 3. ทันตแพทย์  ได้รับผลกระทบ คือ  อาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการทํางาน รวมท้ังการเข้ามาทดแทนของ

แรงงานท่ีมีค่าตอบแทนท่ีต่ํากว่าไทย เพราะข้อจํากัดทางด้านภาษาและค่าตอบแทนท่ีไม่เท่ากันของแต่ละประเทศ จะก่อให้เกิด

การขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรวิชาชีพ 
 4. วิศวกร ได้รับผลกระทบ คือ การเข้ามาแย่งงานของวิศวกรต่างชาติ การเปิดเสรีภาคบริการวิชาชีพด้านวิศวกรรม

อาจมีส่วนทําให้เกิดปัญหาสมองไหล การเข้ามาของวิศวกรต่างชาติอาจทําให้การนําเข้าสินค้าและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก

ต่างประเทศเพิ่มสูงข้ึน และภาวะพึ่งพิงสินค้าและบริการนาเข้าปรับตัวสูงข้ึน ลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยที่ไม่

ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากออกไปทางานในต่างประเทศ ยังขาดการรับรองมาตรฐานวุฒิการศึกษา ขาดความสามารถใน
การใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสาร ทักษะในการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ อัตราค่าตอบแทนท่ีต่างเป็นสิ่งปิดกั้นโอกาส

ท่ีวิศวกรไทยจะได้แสดงความสามารถและการพัฒนาในวิชาชีพ ประเทศไทยมีจานวนวุฒิวิศวกรในสัดส่วนท่ีต่างเม่ือเปรียบเทียบ

กับจํานวนวิศวกรท้ังประเทศ การไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเทศยังไม่มีมาตรการบังคับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (Technological Transferring)จากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม ขาดกฎหมายในการควบคุมการ

บริการทางด้านวิศวกรรมในบางสาขา ขาดแคลนข้อมูลท่ีสําคัญท่ีจะใช้ในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร์ ปัญหาด้านการบังคับ

ใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ บทบาทของภาควิชาการและภาควิชาชีพในการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 5. สถาปนิก ได้รับผลกระทบ คือ การเข้ามาแย่งงานของสถาปนิกต่างชาติ การเปิดเสรีแรงงานอาเซียนอาจมีส่วนทํา

ให้เกิดปัญหาสมองไหล ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม การเข้ามาของผู้ประกอบวิชาชีพต่างชาติ อาจทําให้การนําเข้าและภาวะ

พ่ึงพิงสินค้าและบริการนําเข้าปรับตัวสูงข้ึน ทุนต่างชาติท่ีไหลเข้ามาพร้อมกับการเปิดเสรีอาจทาให้มีการนําเข้า และภาวะพ่ึงพิง

สินค้าและบริการนําเข้าปรับตัวสูงข้ึน การฝึกงานในระบบการศึกษาของไทยยังไม่เป็นภาคบังคับ มาตรฐานการทํางานของ
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สถาปนิกไทยท่ียังไม่ได้มาตรฐานสากล ความสามารถในการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
และทักษะการบริหารจัดการ หลักสูตรมุ่งเน้นท่ีจะผลิตออกมาเพื่อเป็นนักออกแบบ (Designer) หลักสูตรการเรียนการสอนของ

สถาปัตยกรรมแต่ละสถาบันท่ีมีความเหมือนกัน ทําให้บัณฑิตท่ีผลิตออกมาสู่ตลาดแรงงานจากทุกสถาบันสถาบันมีลักษณะ

เหมือนกัน ไม่มีการสร้างความโดดเด่นหรือแตกต่างระหว่างกัน 
 6. บัญชี ได้รับผลกระทบ คือ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี

โอกาสในการเข้าไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงความสามารถในการแข่งขันกับนักวิชาชีพบัญชีในประเทศอ่ืน

ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยซ่ึงนักวิชาชพีบัญชีควรมีความตระหนักในประเด็น ดังกล่าวด้วยการพัฒนาตนเองทางด้าน

ภาษาต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ทางด้าน

วิชาชีพบัญชีหรืออาจมีการกําหนดให้ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในทักษะวิชาชีพท่ีจําเป็นพร้อมท้ังมีการ

กําหนดให้การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะ

การบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ เป็นทักษะท่ีนักวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมน้อยท่ีสุดซ่ึงทักษะดังกล่าวมีความสําคัญไม่

น้อยไปกว่าทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นของนักบัญชีซ่ึงทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจเป็นทักษะท่ีมีความสําคัญเพ่ิมข้ึน

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้แสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองค์กรในแต่ละวันในขณะท่ีก่อนหน้านี้

บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้ แต่ใน
ปัจจุบันท่ีผู้ประกอบวิชาชีพได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายทีมงานมากข้ึน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงต้องเข้าไปใน

ทุกองค์ประกอบองค์กรจะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากข้ึนและตระหนักในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก รวมถึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจ ความสามารถท่ีจัดแบ่งหน้าท่ีงาน 
ทีจะจูงใจและพัฒนาบุคลากรการมีภาวะผู้นํา การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวชิาชีพ ทักษะดังกล่าวถือเป็นทักษะทีสําคัญ

ท่ีนักวิชาชีพบัญชี ควรให้ความสําคัญและเร่งพัฒนาให้มีความพร้อมมากข้ึน ซ่ึงหากนักวิชาชีพบัญชีไทยมองข้ามประเด็น

ดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้นักวิชาชีพบัญชีจากกลุ่มประเทศอื่นเข้ามาบริหารจัดการกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีในประเทศ

ไทยได้ 
 7. นักสํารวจ ได้รับผลกระทบ คือ ส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ ขาดทักษะด้านภาษา การวางแผน 
 8. การท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบ คือ ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปิดเสรีการค้าบริการ และได้ทําความตกลง

ยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือการอํานวยความสะดวกให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายบุคลากร ในสาขาการท่องเท่ียว ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือให้มีการควบคุมดูแลด้วยมาตรฐานท่ีดีร่วมกันในอาเซียน 
มากกว่าท่ีจะสร้างเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพ แต่เนื่องจากกฎหมายของไทยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการบริการธุรกิจนําเท่ียว และมัคคุเทศก์ถือเป็นอุปสรรคในการเปิดเสรีการค้าบริการ คือ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซ่ึงเม่ือมีการเปิดเสรีการค้าบริการใน

สาขาดังกล่าว จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและให้บรรลุเป้าหมาย

ของการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้วัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลประโยชน์ของประเทศไทยควบคู่ไป

ด้วย 
 ใน 4-5 ปีข้างหน้า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุน การค้า การบริการ แต่ข้อเท็จจริง

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะต้องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน ในประเด็น 8 สาขาวิชาชีพ ช่างสํารวจ สถาปนิก บัญชี 
แพทย์ หมอฟัน วิศวกร พยาบาล และการท่องเท่ียว 

 เม่ือมีกฎแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศน้ัน ๆ ด้วย เช่น วิศวกร จะไปทํางานท่ีประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่าน
การสอบของสิงคโปร์ด้วย กลุ่มแรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะเป็นเร่ืองใหญ่ แต่อีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่งคือ บุคลากรวิชาชีพ

ทางการท่องเที่ยว กําลังอยู่ในข้ันตอนการตกลง มี 9 ประเทศลงนามเรียบร้อยแล้ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้าน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทําข้อตกลงกับต่างประเทศต้องได้รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ยังไม่ลงนามก็มีการเตรียม
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ความพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่ลงนามก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญท่ีควรจะกล่าวถึงเรื่องของสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ (Competency) ในการบริการ การทํางานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ

ปรับตัว ความเร็วในการทํางาน ความยืดหยุ่นในการทํางานเป็นหลัก แต่ต่อไปน้ีจะทํางานตามหน้าท่ี คนมีสมรรถนะคือคนท่ี

ทํางานเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสมํ่าเสมอ แพทย์และพยาบาลก็เป็นอาชีพหนึ่งท่ีเป็นท่ีสนใจของอาเซียน แม้แต่ใน
ประเทศไทยก็เป็นท่ีต้องการมาก สถานประกอบการบางแห่งก็ขาดแคลน พยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาชีพหนึ่งท่ีขาด

แคลน เพราะตามกฎหมายสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีพยาบาลประจําโรงงาน เช่น กรณี ลูกจ้าง 
200-999 คน ต้องจ้างพยาบาลจํานวน 1 คนตลอด 8 ชั่วโมง และเพ่ิมทุก 1000 ขึ้น ต่อพยาบาล 1 คน เป็นต้น 

 
2. บทสรุป 
 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีใน 5 ภาค ได้แก่ สินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ซ่ึงการเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานจะเกิดข้ึนอย่างเต็มรูปแบบจึงให้ความสําคัญในการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าในระดับสากลและยังเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล จึงให้
ความสําคัญในด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนักวิชาชีพ หรือผู้มีความสามารถ

พิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นจะเริ่มต้นในปี พ.ศ.2558 (2015) ข้อตกลงเร่ืองการเคล่ือนย้าย

แรงงานฝีมือไปทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กําหนดครอบคลุม 8 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะ
มีการเพ่ิมจํานวนอาชีพข้ึนมาอีกในลําดับถัดไป สําหรับ 8 อาชีพท่ีมีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี 
ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ แพทย์ และการท่องเท่ียว โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานได้

อย่างเสรี ถือเป็นการขับเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้าย

ของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นสิ่งท่ีประเทศไทยโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญ จึงนําไปสู่การ

เตรียมความพร้อมในการรองรับเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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787 Dreamliner: A Future of Flight Its Implication towards Airline Market  
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บทคัดย่อ  
 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าตลาดของธุรกิจการบินนั้นเติบโตรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วอย่างมาก ไม่เพียงแค่เส้นทางบินใหม่ ๆ 
หรือจํานวนสายการบินท่ีดําเนินกิจการขนส่งข้ามประเทศ แต่ยังรวมถึงจํานวนอากาศยานท่ีถูกผลิตออกมาเป็นจํานวนมากอีกด้วย 
ตลาดของเคร่ืองบินพาณิชย์นั้นแบ่งสันปันส่วนกันระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่ AและB คือ แอร์บัสและโบอ้ิง ท้ังสองน้ันได้ขับเคี่ยวกัน
มาอย่างยาวนาน อากาศยานแบบโบอ้ิง 787 เป็นเคร่ืองรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายโบอ้ิงท่ีทําการบินอยู่ในขณะนี้ การออกซีรีส์ 787
ของค่ายโบอ้ิง ว่ากันว่าทําให้ตลาดอากาศยานเข้าสู่ยุคใหม่ หลายสายการบินได้ทําการสั่งซ้ือและจะใช้เป็นฝูงบินหลักในอนาคต 
ทางค่ายแอร์บัสได้ตอบโต้ด้วยการเปิดตัวเครื่องซีรีส์ A380-800 และA350-XWB และปรับปรุงเคร่ืองรุ่นปัจจุบันให้มีสมรรถนะ
ท่ีดีขึ้น บทความนี้จะเน้นให้การวิเคราะห์อย่างพอสังเขปว่า เคร่ืองบินยุคใหม่อย่างรุ่น787นี้ ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของการเดินทาง
บนอากาศยุคใหม่ ได้สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดการบินไปอย่างไร   

  
คําสําคัญ:  787 ดรีมไลนเนอร์  แอร์บัส  โบอ้ิง  ตลาดการบิน 
 

Abstract 
 
  The Airline market is growing rapidly nowadays, not just only in terms of new routes or airlines 
operated but also the aircraft manufacturing as well. For the commercial aircraft, a market is largely shared 
by the two A and B, Airbus and Boeing respectively. Both titans have been competing with each other for 
a long time. With the launch of the Boeing 787 series, it seems that the commercial aircraft has entered in 
the new era. The Airbus responded by building the A380-800 and A350 series as well as upgrading its own 
current series for a better performance. This article would give a brief analysis on how the Boeing 787 
series changes the landscape of airline aviation and how it represents itself as a future of flight. 
 
Keywords: 787 Dreamliner, Airbus, Boeing, airline market 
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1. บทนํา  
              

อากาศยานรุ่น 787 คือเคร่ืองบินขนาดกลาง ลําตัวกว้าง  คําจํากัดความของเครื่องบินแบบลําตัวกว้างคือ เครื่องบินท่ี

มีลําตัว (fuselage) ใหญ่หรือกว้างพอที่จะสามารถรองรับให้มีทางเดินคู่ภายในห้องโดยสารได้ เคร่ืองบินลําตัวกว้างเข้าสู่ตลาด

การบินเม่ือปี ค.ศ. 1970 อาทิ Boeing 747 Douglas DC10 Lockheed Tristar  L-1011 และ Airbus A300 การขับเคี่ยว

ของแต่ละค่ายเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนั้น ทําให้เรียกยุคดังกล่าวว่าเป็น Wide Body Wars  (R. G. Grant, 2010)  พิสัยการ

บินระยะไกลของบริษัทโบอ้ิง มีความจุผู้โดยสารขนาดกลางอยู่ท่ีราว 240-330 ท่ีนั่ง ต้นกําเนิดของเคร่ืองบินแบบโบอ้ิง 787 
ต้องย้อนไกลถึงถึงทศวรรษท่ี90 เม่ือยอดขายของเคร่ืองบินรุ่น 767 และ 747-400 หรือท่ีคุ้นหูในชื่อว่าจัมโบ้เร่ิมมียอดขายท่ี

ลดลง โบอ้ิงจึงพยายามหาอากาศยานทางเลือกรุ่นใหม่ท่ีตอบโจทย์กับตลาดการบิน ณ ขณะนั้น และได้มีความคิดออกเป็น2
แนวทางคือ ทางแรก พัฒนา 747X ซ่ึงเป็นการปรับปรุง747-400 ให้มีสมรรถนะท่ีดีมากขึ้น ทางเลือกท่ีสองคือ คิดค้นและวิจัย

เครื่องบินรุ่นใหม่คือ Sonic Cruiser เคร่ืองบินปีกทรงสามเหลี่ยม delta wing มีความเร็วเหนือเสียงเพ่ือแข่งขันกับConcorde
ของยุโรป ท่ีจะเพิ่มความเร็วในการบินมากกว่าอากาศยานท่ีมีอยู่ในท้องตลาดกว่าเดิมราวร้อยละ15 (ความเร็วท่ีประมาณ 0.98 
Mach) ด้วยความต้องการของ747ท่ีลดลง ดูเหมือนว่าโบอ้ิงจะเลือกเดินหน้าพัฒนา Sonic Cruiser แม้จะได้รับความสนใจ

อย่างมาก แต่หลายสายการบินก็ยังคงกังขาในเร่ืองของต้นทุนค่าปฏิบัติการท่ีอาจเพิ่มข้ึนหากใช้เครื่องบินความเร็วสูงเช่นนี้  
ตลาดการบินโลกได้เผชิญกับความโกลาหลจากวิกฤตการณ์ 911 ในสหรัฐอเมริกา  กระนั้นหลังวิกฤตการณ์ 911 สหรัฐอเมริกา

ภายใต้รัฐบาลของ George W. Bush ได้ดําเนินมาตรการทําสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ประกาศว่า เกาหลีเหนือ อิหร่าน 
อิรัก เป็นแกนนําแห่งความชั่วร้าย (Axis of Evil) ซ่ึงสหรัฐฯจะพยายามสกัดก้ันทุกวิธีทาง โดยจะทําสงครามชิงตัดหน้า (Pre-
emptive War) เพ่ือปกป้องตนเองและเน้นหลักการกระทําโดยฝ่ายเดียว หรือ เอกภาคี (Unilateralism) โดยไม่ฟังคําทัดทาน

จากนานาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงนําไปสู่การทําสงครามกับอิรักเพ่ือปลดซัดดัม ฮุสเซนออกจากอํานาจ ต้นหา

และทําลายอาวุธทําลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction: WMD) ท่ีมีในครอบครอง (ประทุมพร วัชรสถียร, 2551) 
ราคาน้ํามันได้พุ่งสูงข้ึนจากเหตุความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ ซ่ึงราคาน้ํามันถือต้นทุนปัจจัยหลกัของธุรกิจสาย

การบิน  ความเร็วของอากาศยานไม่ใช่สิ่งท่ีสายการบินสนใจแต่เป็นประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่าด้านต้นทุน

แทน  
เช่นนั้นแล้ว บริษัทโบอ้ิงจึงได้ยุติการพัฒนา Sonic Cruiser ไว้เพียงบนแผ่นกระดาษเท่านั้น และหันหน้าสู่ทางเลือก

แห่งอนาคตใหม่นั่นคือ โครงการอากาศยานรุ่น “7E7”  ซ่ึงจะเป็นอากาศยานความจุขนาดกลาง ลดการใช้เชื้อเพลิงและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการบินโลกท่ีหันมาสู่การควบคุมต้นทุน (Cost Control) เป็นหลัก 
อาจกล่าวได้ว่า วิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศอันน่าสะพรึงกลัว ณ ขณะน้ันได้สร้างหมุดหมาย จุดเร่ิมต้นให้กับ

เครื่องบินซีรีส์ 787 
ถึงแม้โครงการ Sonic Cruiser จะหยุดท่ีพียงแค่ในแผ่นกระดาษ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างซะทีเดียว แนวคิดจาก Sonic 

Cruiser และเทคโนโลยีของ 7E7 หรือ 787 นั้นเป็นส่วนนึงของโครงการ Yellowstone ซ่ึงโบอ้ิงจะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือแทนท่ีเครื่องยุคเก่าท้ังหมด  
พัฒนาอากาศยานให้เข้าสู่ยุคใหม่ของการบิน และ 787 นี้คือโมเดลเรือธงของแผนการท่ีสองหรือ Y2 )Yellowstone 

project แบ่งออกเป็น 3เฟสด้วยกันคือ Y 1 พัฒนาเครื่องรุ่นใหม่แทนอากาศยานเก่าพิสัยใกล้ ความจุน้อยถึงป านกลาง คือ โบอ้ิง 
737, 757 และ 767 - 200 อากาศยานรุ่นใหม่ท่ีมาทดแทนเซกเม้นท์นี้คือ 737 -Max และ 737 Next Gen เฟสท่ีสอง Y 2 เป็น

การพัฒนาอากาศยานรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าความจุขนาดกลาง พิสัยการบินขนาดกลางถึงไกล อาทิ 767 -
300/ 400 และ 777 - 200 ซ่ึงตัวแทนก็ คือ 787 series นั่นเอง ส่วนเฟสสุดท้ายหรือ Y3) 

อาจจะเป็นท่ีสงสัยว่า แล้วตัว E ของ7E7 ย่อมาจากอะไร บ้างก็ว่าอาจสื่อถึง Efficiency หรือประสิทธิภาพ ไม่ก็ 
Environmentally Friendly หรือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามคอนเซปต์การออกแบบ แต่ท้ายสุดแล้ว โบอ้ิงก็เฉลยว่า E นี้ก็
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คือ Eight หรือเลขแปดนั่นเอง ในปี2003 โบอ้ิงได้จัดให้มีการโหวตต้ังชื่อฉายาให้กับ787 ผ่านระบบออนไลน์ซ่ึงมีผู้ใช้

อินเตอร์เน็ตร่วมลงคะแนนถึงห้าแสนคน และเป็นชื่อ Dreamliner นี้ท่ีชนะและกลายเป็นชื่อเล่นของ 787 ไปในท่ีสุด อย่างไรก็
ตาม การสร้าง787ก็เผชิญกับอุปสรรคเช่นกันอาทิ การขาดอะไหล่จาก Supplier ปัญหาเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของซอฟแวร์

ระบบนําร่อง เป็นต้น จึงส่งมอบเคร่ืองให้กับสายการบินต่าง ๆ ได้อย่างล่าช้า สายการบินแรกท่ีได้รับเคร่ือง 787 คือสายการ
บิน ANA (All Nippon Airways) ซ่ึงเป็นเคร่ืองรุ่น 787-8ในปี2011  )Tom Otley ,2018( 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

     2.1 เพ่ือศึกษาการตลาดของเคร่ืองบินพาณิชย์ 
2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดการบินว่าไปอย่างไร  

 
3. Dreamliner พิเศษอย่างไร?  
 

      ในฐานะตัวแทนของเคร่ืองบินโดยสารแห่งอนาคต 787 ได้ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างท่ีช่วยให้สายการบินสามารถควบคุม

ต้นทุน รวมถึงมอบความสะดวกสบายหลายอย่างให้กับผู้โดยสารต่าง ๆ อาทิ 
1.  ปีก (Wings) หนึ่งในเอกลักษณ์ของ 787 ท่ีสะดุดตาแก่ท้ังผู้โดยสารและนักถ่ายอากาศยาน (Planespotter) ปีกของ 

ดรีมไลนเนอร์มีความโค้งสวยงามและปลายปีกเป็นงานดีไซน์ใหม่ ปลายปีกจะเรียวและลู่ไปด้านหลัง เรียกว่า Raked Wingtips 
ซ่ึงช่วยลดลมหมุนปลายปีก (Wingtip Vortex) ลดการใช้เชื้อเพลิง และช่วยให้การบินไต่ระดับ (Climb) เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.  เครื่องบิน 787 สามารถลดสภาพอากาศท่ีแปรปรวน (Turbulence) ได้ ซ่ึงเป็นสภาพการบินท่ีต้องเผชิญปกติ โดย

ปกตินักบินจะหลีกเลี่ยงสภาพอากาศแปรปรวนโดยอาศัยข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ แต่อากาศยานรุ่นใหม่อย่าง 787 มี
ระบบท่ีเรียกว่า Gust Suppression System ท่ีสามารถบันทึก ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางของลมได้ ซ่ึง
ระบบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้การบินนั้นนุ่มนวลขึ้น (Tom Otley, 2018) 

3.  วัสดุท่ีใช้สร้าง787 เป็นวัสดุผสมท่ีเรียกว่า Carbon Composite Material ซ่ึงมีความแข็งแรงและน้ําหนักเบากว่า

อลูมิเนียม และไม่เกิดอาการล้าของโลหะ (Metal Fatigue) ทําให้สามารถต้ังค่าความดันภายในห้องโดยสาร (Cabin Pressure) 
ได้สูงกว่าเคร่ืองบินรุ่นเก่า ทําให้ผู้โดยสาร ลูกเรือ ไม่รู้สึกอึดอัด  

4.  หน้าต่างของ Dreamliner ใหญ่กว่าเคร่ืองบินท่ัวไปกว่าร้อยละ 30 ผู้โดยสารสามารถมองออกไปภายนอกได้ใน

ระดับสายตา (Eye Level) ซ่ึงสามารถป้องกันอาการเมาเครื่องบิน (Motion Sickness) ได้ หน้าต่างเป็นกระจกไฟฟ้า 
(Electrochromic Glass) ท่ีสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วย electric dimmer  

5.  เคร่ืองบินโดยสารปกติส่วนมากจะมีอากาศท่ีแห้ง เพ่ือลดการเสื่อมหรือกร่อนตัวของอลูมิเนียมท่ีเป็นส่วนประกอบ

หลักของตัวเคร่ือง ส่งผลให้ผู้เดินทางบนเคร่ืองนั้น ตาและจมูกแห้ง แต่การท่ี787 ไม่ใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบเครื่อง 
สามารถเพ่ิมความชื้น (Humidity) ในห้องโดยสารได้มากกว่าปกติ เม่ือรวมกับหน้าต่างท่ีกว้างและให้ความรู้สึกไม่อึดอัด จะสมา
รถลดอาการ Jet Lag ท่ีเกิดจากการเดินทางบนอากาศเป็นเวลานานได้ เครื่องยนต์ของ 787 นั้นมีความเงียบในขณะทํางาน

มากกว่าเคร่ืองบินยุคเก่า ทําให้การพักผ่อนบนเครื่องบินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
 
4. อิทธิพลของ 787 ที่มีต่อภูมิทัศน์ของการเดินทางบนอากาศ 
 

 อากาศยานโบอิ้ง 787 ลําแรกถูกส่งมอบให้กับสายการบิน ANA ในปี ค .ศ . 2011 หลังจากน้ัน 787 กว่า 600 ลําได้ถูก
ทะยอยส่งมอบให้กับลูกค้ารายอ่ืน ๆ นับว่าตลาดได้ตอบรับกับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นอย่างดี 787 ได้เข้าไปทดแทนเคร่ืองรุ่นเก่า

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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และการเป็นฝูงบินเรือธงหรือฝูงบินหลักของหลายสายการบิน อาทิ Air Canada, Air India, American Airlines, ANA, British 
Airways, Japan Airlines, LATAM Chile, Norwegian, Qatar Airways 
  และ United โบอ้ิงยังมีคําสั่งซ้ือ 787 ลอตใหญ่จากลูกค้ากว่า 62 สายการบินอีกถึง 1,100 ลํา  ในทุก ๆ ทวีปบนโลก

จะมี 787 ใช้งานอยู่เสมอ นับต้ังแต่ส่งมอบและให้บริการในปี 2011 โบอ้ิง787 ดรีมไลนเนอร์ส่งมอบเคร่ืองลําท่ี 500 ได้ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 ใช้เวลาเพียงแค่ 5 ปี และยังไม่มีอากาศยานลําตัวกว้างรุ่นใดท่ีทําสถิติยอดและส่งมอบได้อย่าง

รวดเร็วเฉกเช่นนี้  
 787 นั้นต่อยอดความสําเร็จของโบอ้ิงจากเครืองรุ่น 777 สําหรับเท่ียวบินระยะไกลโดยไม่หยุดพัก (non-stop route) 
787 ได้เปิดเส้นทางการบินและตลาดใหม่เพ่ิมกว่า 130 เส้นทาง จุดหมายปลายทางบางท่ีท่ีดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทํากําไรได้

อย่างเช่น เส้นทางระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียบางแห่ง ดรีมไลนเนอร์ทําให้โอกาสแห่งการแสวงหาผลกําไรจากตลาด

ใหม่ ๆ นั้นเป็นจริง ทําให้สายการบินมีอิสระในการทดลองหรือชิมลางตลาดใหม่ได้ง่ายกกว่า หากใช้เคร่ืองบินขนาดใหญ่หรือมี

ท่ีนั่งจํานวนมากอาจจะประสบปัญหาขาดทุนได้ British Airways เท่ียวบินท่ี191 ใช้ 787 บินตรงจากลอนดอนสู่เมือง Austin 
สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 10.35 ชั่วโมง หากเป็นเท่ียวบินอ่ืนอาจจะต้องต่อเคร่ืองท่ี Dallas, Minneapolis หรือ 
Amsterdam และต้องใช้เวลามากกว่า United Airlines ใช้ 787 บินตรงจากซานฟรานซิสโกสู่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน American Airlines เปิดเส้นทางตรงจาก Dallas Fort Worth สู่ฮ่องกงและปักกิ่ง   สายการบินเอกชนของจีน 
5 ดาวอย่าง Hainan Airlines ของจีน ได้ใช้ ท้ัง 787-8 และ 787-9 ในการรุกตลาดจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง

สหรัฐอเมริกา ทุกเท่ียวบินใช้ 787 ท้ังหมด (Bank Howard ,2001) โดยเฉพาะเมืองจีน นักเดินทางไม่จําเป็นต้องลงท่ีปักก่ิง 
เซ่ียงไฮ้อีกต่อไป ซ่ึงท้ังสองเมืองมีการจราจรทางอากาศท่ีหนาแน่น เมืองรองอย่างเฉิงตู ฉางชา สามารถช่วยลดปัญหาการดี

เลย์ของเท่ียวบินลงได้ สายการบินบางสาย อาทิ LOT Polish และ Norwegian Air Shuttle 787ท้ังหมดถือเป็นFleet หลักใน

การบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสําหรับเท่ียวบินระยะไกลโดยเฉพาะ 
อาจจะดูเหมือนว่า การมีเครื่องบินรุ่นใหม่และใช้ในเส้นทางใหม่ ๆ เป็นเร่ืองปกติท่ีสายการบินท่ัวไปทํา แท้จริงแล้ว

มากกว่านั้น ต้นทุนน้ํามันท่ีแพงนับต้ังแต่ปี 2001 ทําให้หลายสายการบินยุติการบินระยะไกล หันมาเน้นตลาดภูมิภาค 
(Regional Route) แต่การมาของ 787 ทําให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า Dreamliner Effect ขึ้น (Bank Howard ,2001) เท่ียวบิน

ระยะไกลแบบบินตรงกลับมาขยายตัว และเส้นทางใหม่ ๆ เหล่านี้เรียกว่า Long Thin Route หมายถึง เส้นทางหรือเมืองท่ี

อาจจะไม่ใช่เมืองหลักหรืออยู่ห่างไกล แต่สามารถเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการบินตรงและทํากําไรได้หากใช้เครื่องบินท่ีมี

ความจุไม่มากจนเกินไปและมีต้นทุนค่าปฏิบัติการท่ีเหมาะสม Dreamliner Effect นี้ยังส่งผลกระทบใหญ่ต่อตลาดการบินนั่น

คือ 787 กลายเป็นตัวเจาะหรือทําลายฮับ (Hub Buster) เม่ือสายการบินต่าง ๆ สามารถบินตรงระยะไกลข้ามทวีปได้ 
ผู้โดยสารก็ไม่จําเป็นจะต้องไปต่อเคร่ืองท่ีศูนย์กลาง หรือ ชุมทางการบินใหญ่ ๆ อย่างในทวีปตะวันออกกลางอีก กล่าวคือ787 
ได้ทําการผ่าตัดเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ก่อให้เกิดการแตกตัวของเครือข่ายการบินใหม่ ๆ มากข้ึน (Network 
Fragmentation) ซ่ึงเป็นผลดีและทางเลือกให้กับผู้บริโภคและนักเดินทางอย่างเรา 

 
5. บทสรุป 
 

 ถึงแม้ในช่วงแรกเร่ิมของ 787 อาจจะมีปัญหาการส่งมอบช้า หรือปัญหาขัดข้องทางเทคนิคอาทิ เร่ืองแบตเตอร่ี       
ลิเธียมเกิด ไฟไหม้ห้องโดยสาร น้ํามันร่ัว หรือการเกาะของผลึกน้ําแข็งบนใบพัดเคร่ืองยนต์ตามข่าวท่ีปรากฏตามหน้าสื่อ แต่
โครงการดรีมไลเนอร์ก็ยังสมารถเดินหน้ามาได้ถึงปัจจุบันเป็นอากาศยานเรือธงของค่ายโบอ้ิงยุคใหม่ท่ีขายดี มีความเหมาะสม

ทางด้านต้นทุนปฏิบัติการ แม้787จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับอากาศยานของแอร์บัสขนาดหรือพิสัยใกล้เคียงกันอย่าง A350 XWB 
แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ชกข้ามรุ่นกับ A380 อีกด้วย ผู้โดยสารมีทางเลือกในการบินตรงระยะไกลมากข้ึน ไม่จําเป็นต้องโดยสาร

เครื่องบินขนาดใหญ่ท่ีแออัดหรือต่อเคร่ืองจากฮับใหญ่ในตะวันออกกลางท่ีสร้างชุมทางการบินขนาดใหญ่และใช้A380ในการขน

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1398 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1389 

ผู้โดยสารทีละจํานวนมาก ผลประโยชน์จากการแข่งขัน วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ ย่อมสร้างทางเลือกและให้ประโยชน์กับ
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Abstract 

 
China is now rising, The influence of globalization is now shaping the world into the new phase. A 

classical style of industrialized economy which had rooted in the West soil now rapidly shifted to the East. 
The People’s Republic of China has transformed itself from a sleeping giant  to an awaken dragon1. China, the 
country of 1.3 billions is now the world’s fastest growing economy. 

In the past , China had experienced the difficult time during its time of reformation, the rise of China 
in the past decades worried the neighboring countries and the global communities. Thus, the regime 
introduced the term “Peaceful Rise” and the “Go Global Strategy” to cope up with the uncertainty of the 
new rising power in the eyes of others. In international politics, policymakers are familiar with the term 
soft power which defined as to get the desired outcomes  of one nation without using forces or coercion, 
instead, it refers to the use of culture, political  value and foreign policy. China interpretes soft power as 
any means of getting the desired  outcomes without using the military force, this mean the economic 
temptation, investment and  international image. 

Chinese government has introduced the world “One Belt One Road” initiative when Xi Jinping came 
to power in 2012. The project links China with other countries via infrastructures  and trades that resemble 
to ancient Silk Road. CLMV region is also included in this mega plan.  As the least developed area in the 
Southeast Asia, CLMV is willing to adopt the initiative  because China has the good development model 
that is part of its soft power that it deploy in  this region. 
 
Keywords: China, soft power, one belt one road, CLMV 
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1. Introduction 
 

The influence of globalization is now shaping the world into the new phase. A classical  style of 
industrialized economy which had rooted in the West soil now rapidly shifted to the  East. The People’s 
Republic of China has transformed itself from a sleeping giant to an awaken  dragon (Joseph S. Nye Jr., 2004). 
China, the country of 1.3 billions is now the world’s fastest growing economy.  In international political stage 
worldwide , the term “ soft power” has been widely  discussed among the scholars and students as a tool 
to receive a desired outcomes without using  the force or military might which normally referred as “ hard 
power”. The term was firstly  pointed out by Joseph Nye Jr .in his famous book“Soft Power: The means to 
success in world  politics (2 0 0 4 )  then it has broadly used in the focus of the United States as a dominant  
soft-power player in many regions including Southeast Asia. However, There is no doubt that  currently in 
the global political environment when People’s Republic of China has emerged as a  new super power in 
the early 2 1 st century , it becomes a successful rival in term of soft-power  utilizer to the United States 
especially around its Southeast Asian neighbors.  After the end of Cold War in 1989 and the concept of Free 
and Communist world had  collapsed. The world seems to only depend on a single super power called the 
United States until  China has emerged to a part global player and it is performing an effective work. China 
has  recently initiated a considerable mega project in the country’s history called One Belt One Road  
Program. President Xi Jin Ping announced his grand plan to connect Asia, Africa and Europe  which aims to 
rebuild a modern silk road trail likely what its ancestors did in the past, promote  economic growth and 
political stability both domestically and internationally as well as  rebranding Chinese image to the world in 
2 1 st century. The Belt is made up to explain the link  on the land corridor while a maritime is referred by 
road of shipping lanes. The program includes  over 71 countries that account for a half of world’s population 
and a quarter of world’s GDP (Robert G. Sutter, 2012). Now China is successfully deploying this model as an 
alternative for a development goal  replacing American-style capitalism and governance. The pro-West and 
American base concept  cannot match with what is going in China or in Asia, even though they have shared 
some  common ground of believes. Southeast Asia has always been considered as China’s area of  influence, 
especially in CLMV where they geologically share a great Mekong river and seen as  emerging countries in 
ASEAN and Asia as a whole. A number of projects including  infrastructure development, deep-sea ports, 
roads have been put to the region.  The research criticize the approachment of One Belt One Road program 
from the  beginning since China under Xi Jinping has announced to commence the initiative. It brings  readers 
to how the program has developed and implemented. When OBOR as a whole  intentionally used to 
connect the trade routes in many countries across Europe, Asia and Africa.  Nevertheless, This thesis only 
focus on the presence of this initiative in CLMV and how it has  been developed in the region. Many 
researches toward OBOR have been conducted in favor of  Africa and Latin America, this thesis sees as an 
alternative for readers who which to extend their  studies of OBOR in specific area like CLMV. Additionally, 
OBOR is obviously a mega project  with the budget of trillion dollars implemented by the rising super power, 
China, thus, it will  surely affect both directly and indirectly to the world’s economic and political systems. 
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Finally,  since CLMV agreed to participate in the program, the thesis looks at how they can be benefited  
from the program as the part of the initiative.   

 
2.  Material and Methods 

  

2.1  Objectives 
  2.1.1  To investigate how China’s One Belt One Road program developed and been  

implemented toward CLMV. 
  2.1.2 To investigate how Chinese government in 21st century can use One Belt One Road  

Program as a tool to utilize its soft power in CLMV region.   
 

 This research will be conducted using qualitative method, both primary and secondary  sources will  
be examined in this research. Primary source will be derived from news report  mostly official reports 
regarding the topic from Chinese and non-Chinese sources including  English version of official website 
eng.yidaiyilu.gov.cn and www.xinhuanet.com/silkroad/english/index.htm published by the Chinese  
government. The  website comprises of a number of official documents and videos regarding OBOR as well 
as the  chart and statistic showing the progress of the program released by both international agencies  and 
Chinese government.  A secondary sources could be found in analysis from experts as well as previous thesis  
namely Foreign Affairs, Time magazine and Newsweek. Additionally, a youtube channel called  Channel 
News Asia and its website relating to OBOR are also used. Finally, official report from  international 
organizations related to the topic such as World Trade Organization, Asian  Development Bank and United 
Nations also deployed.  The main concept applied in this research is abided mainly to Joshua Kurlantzick’s 
idea of soft power since he has broader ground of knowing about soft power that match what  China is 
exercising through its significant program of One Belt One Road than Joseph Nye (2004)  concept of soft 
power. This helps answering the two questions stated above in the research  questions topic. First, in CLMV, 
the least developing countries in the region, China invests  heavily in trough OBOR by funding the 
construction of roads, highways, dams or even schools.  Additionally, it provides the governments of those 
countries to construct what significant to  create the logistic network , deep-sea ports. China uses the 
program to link its mainland to the  world in both land connection and maritime trade networks. Obviously, 
Chinese government uses  no military power or the excuses of security to deploy such an investment in 
CLMV. On the  other hand, it aids the countries with economic booster such as infrastructures and job 
creations  that bring more budget to the receivers. To sum, China uses OBOR as a tool to get what it wants  
likely the connectivity and network that can expand Chinese trade as well as good perception  about China, 
this will lessen how regional countries are worried about the rise of China in this  century. Finally, to answer 
to the second question of what China’s national interest is when using  soft power through OBOR. Since 
China is known as the global leader in infrastructure  investment, it has made several mega-projects along 
the OBOR countries. Switching from  export-oriented policy using in mid 1980s’ . Thus, resulting in during 
2014 - 2016, the total trade  between China and countries along the OBOR had exceeded more than 3 
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trillion dollars, gained  over 1.1 billion revenue and creating over thousand of jobs. Moreover, China designs 
the  investment in the loan-based concept. Recipient countries must return with interest, even in a low  
rate, this makes China lose nothing but returning interest and channels to trade. The concept of  Kurlantzick’s 
soft power explains in gaining more economically and politically from its allies ,  without using any force or 
coerce them to join the project.  China, the gigantic East dragon, has been an active player in the region 
since it has  woken up from the years of long hibernation. The country under the leadership of Xi Jin Ping 
has  a plan to connect the world with infrastructure development. Xi’s plan is not just to meet the  region 
objectives of mutual understanding that embedded on the peaceful and coexistence basis  but it moved is 
moved beyond that. The present government introduced the outstanding tool  known as the One Belt One 
Road initiative that does not only meant to link the Chinese  neighbors with its mega market but also link 
the world with the transportations of goods and  development model from China.  In the past, China has 
been suffering from the connotation that it is the threat to the world  community since its successful in 
economic reform and development ignited the fear of the  status quo power like the US and Japan. Chinese 
government wisely deploy the concept of soft  power along with the Go Global strategy to cope with this 
problem. The soft power in the  perception Chinese policymakers and leadership is special, partly different 
from those  understood in the Western world. The traditional concept of soft power used by Joseph Nye 
has  three dimensions that includes culture , political value and foreign policy. On the other hand,  China 
perceives that any sources of power besides the military power can be concluded in the  soft power 
definition, referring to the famous book of Joshua Kurlantzick of charm offensive.  China today uses its soft 
power in many forms ranging from the establishment of the  cultural institutes known as the Confucius 
Institute that mainly focus on providing the foreigners  with Chinese proud culture, way of lifes, performances 
and language. Moreover, China has  domestically been successful in improving the internal economy and 
lives of the Chinese with  state-led projects like railways, dams, bridges and special economic zones that 
attract most of the  foreign investment to the country. Scholars believe that Chinese successful 
development that  make the country’s GDP grow to double digits annually is part of the Chinese soft power 
to other countries.  In Southeast Asia, especially in CLMV where these countries are less developed than  
their neighbors like Thailand, Singapore or Malaysia. China implements this region with the  proposal of 
OBOR-related projects which believed to a win-win strategy for both giver and  receivers. The emergence of 
OBOR to the region is partly done because China posses the soft  power to pursue the economic success 
to these countries like what China has done in its own  countries. Chinese government has already taken an 
active step to enhance its idea not only at  home front but also with the countries overseas like the CLMV 
region. First, the government has  actively found the cultural institutes that emphasis on the promotion of 
Chinese culture and  traditions. Numbers of institutes have been created through the region and elsewhere 
like in the  US and Europe when Thailand is ranked number one in the numbers of institutes currently.  
Robert G. Sutter (2012) says that China wish to resemble British Council or l’Alliance Francaise that  used as 
tool to promote the cultural diplomacy . This aspect of soft power is decided to  strengthen a good 
perception toward Chinese culture oversea, unlike the promotion of Marxism study which primarily focus 
on the citizen at home.  Second, Chinese government is no longer reluctant to promote the Chinese-style  
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development model, even it sound similar the former idea of socialism with Chinese  characteristic, however, 
there are totally different, the socialism with Chinese characteristic was  created to comfort the Chinese 
about a not-too-socialism changes in the country. David C.  Kang (2007) says that the term as just the political 
tactic to legitimize the regime’s reform. On the  other hand, the sustain economic growth and the better 
perception of China’s economic  development internationally is what make the new development model 
happened. Even Though,  no Chinese official claim the so called Beijing Consensus as the milestone for such 
a model,  since it is believed not to interfere with the existing Washington Consensus, Beijing is willing to  
promote its development model to the other developing countries who embrace the success of  China’s 
economic growth. Scholars witness that the model is working effectively in Africa, Latin  America and 
Southeast Asia. The by-product of this adoption is the growing Chinese admiration  toward other nations. In 
CLMV, China has deploy such model to the OBOR that respond to the  regional connectivity, each nation’s 
economic growth rate as well as the increment of  employment rate.  Third, Sheng Ding (2010) says that 
China has the active process to promote its good neighbor  policy, this is the part of Chinese attempt to 
revise its international image and to respond to the  international community that China is the responsible 
emerging power. As mentioned in the  previous chapter, China’s image was brighter during the Financial 
Crisis 1997, it persisted to  devalue the RMB that resulted in the domestic economic shock for the short 
period of time but  China gained a lot of respect especially from Southeast Asian countries in return. In 
CLMV or in ASEAN as a whole, China has been actively settle the disputes between these neighbors, some 
disputes might not have been completely solved but China has shown its great effort to keep the  process 
moving. ASEAN countries are always visited by the senior high-ranking Chinese official that mark psychological 
effect toward the Chinese image. The Chinese soft power has already had the impact to the international 
community, the government has an alternative to exercise its  power both at home and abroad.  Although 
the Chinese promotion of its soft power through the One Belt One Road project in CLMV region seem to be 
a smooth process, countries along the development line are willing   

 First, the budgets used in the project is in the considerable amount, China has to sustain its 
economic growth to be able to finance the projects in OBOR. China must note that without the impressive 
economic growth and the ability to support the projects in many regions, China  will definitely lose its 
attractiveness, which mean it will lose the soft power to maintain the  attractiveness toward the receiver 
countries.  

 Second, China must keep the promise of win-win development and mutual benefit, CLMV is 
attracted to join OBOR partly because of these  conditions. China, if the regime change in the future, must 
adhere to these things to keep the projects move on.  The Chinese OBOR is potentially driving the world’s 
economy. In CLMV, region with  less developed facilities in ASEAN, China must exercise the soft power wisely 
not to intervene  with the existing regime that might cause disputes or misunderstanding. 
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3. Result and Discussion 
 

 Amidst the criticism against China as a aggressively rising power, China initiates One  Belt One Road 
program as its soft power that connects the world with trade and development  which display China’s image 
as a peaceful rise, lessen the worry of neighboring countries of its  rising status. 
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ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาตพิันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ   
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

The Heet Sipsong Tradition of Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua 
Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province 

 

แพรภัทร ยอดแก้ว 
 

กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
praepattra@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง คือ ชาวลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

ผลการศึกษา พบว่า  
1. ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชาว

ลาวครั่งอยู่ภายใต้แนวการปฏิบัติตามความเชื่อในพุทธศาสนาท่ีได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ กําหนดเป็นจารีตประเพณีประจํา
สิบสองเดือน  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีความสัมพันธ์ใน 5 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 1) ครอบครัวกับครอบครัว 2) บ้านกับวัด 3) วัดกับโรงเรียน    
4) วัดกับชุมชน และ 5) ชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  
 
คําสําคัญ: ประเพณีฮีตสิบสอง  ลาวคร่ัง  กลุ่มชาติพันธุ์  นครปฐม 
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Abstract 
 

 The objectives of the research were to study The Heet Sipsong tradition of Lao Khrang Ethnic 
Group in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province. This study is a qualitative 
research. The data were synthesized by content analysis. The sample was selected by purposive sampling 
from Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province.  

The study revealed that 
1.  The Heet Sipsong tradition, the twelfth is a tradition that is directly related to Buddhism. The way 

of life of Lao Khrang is based on the practice of faith in Buddhism, which is inherited from the ancestors. 
It is customary for twelve months. 

2.  The relationship between the Heet Sipsong tradition and the way of life of Lao Khrang people 
in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom. There are relationships in 5 aspects: relationship 
between 1) family and family 2) house and temple 3) temple and school 4) temple and community and 
5) community and sacred things 

 
Keywords: Heet Sipsong tradition, Lao Khrang, ethnic, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ินไทย เป็นมรดกท่ีบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีมาเนิ่นนาน เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองท้ัง

ด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในสังคม ประเทศท่ี

เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม

ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ภายใต้แผนงานหลัก 3 เรื่อง คือ วิถีถิ่น วิถีไทย 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก โดยการสร้างสังคมให้
ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมท้ังสร้างรายได้และความมั่นคงจาก

ทุนทางวัฒนธรรมผ่านการท่องเท่ียว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ 
เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ รวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย พบว่า บรรพบุรุษส่วนใหญ่ของชาวลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม สืบเชื้อสายมา

จากกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือท่ีเรียกกลุ่มนี้ว่า “ลาวคร่ัง” โดยเข้ามาสู่
ประเทศไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เม่ืออพยพย้ายถ่ินฐานมาต้ังบ้านเรือน

บริเวณท่ีลุ่มใกล้แหล่งน้ํา จะพ่ึงพาอาศัยกันและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามธรรมชาติ มีการพัฒนาชุมชน สร้างเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของตนเองท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นลาวคร่ัง และมีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน มีสําเนียงภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีเจ้านายและผีเทวดา ท่ีแฝงไว้ด้วยความหมายของการจัด

ระเบียบทางสังคม เพ่ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีวัฒนธรรมท่ีเด่นชัด ได้แก่ ภาษาพูด อาหาร วิถีชีวิต 
หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผ้า ท้ังด้านสังคม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมการทอผ้า ศิลปะการแสดงและดนตรีพ้ืนบ้าน 
กลายเป็นชุมชนลาวคร่ังท่ีท่ีเข้มแข็ง มีอายุกว่า 200 ปี  

ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง วิถีการดําเนินชีวิตของชาวลาวคร่ัง

อยู่ภายใต้แนวการปฏิบัติตามความเชื่อในพุทธศาสนาท่ีได้สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย โดยในวันพระ ชาวลาวคร่ังจะมา
ทําบุญฟังธรรม และในตอนเย็นชาวลาวครั่งจะมาถือศีลนอนวัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ นอกจากน้ี ลูก ๆ หลาน ๆ บางครอบครัวก็

มาด้วยเนื่องจากต้องมาคอยดูแลตายายของตนเอง จึงถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไปอีกนัยหนึ่ง ถือเป็นจารีต

ประเพณีและการทําบุญชาวลาวคร่ังตลอดสิบสองเดือนท่ีได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เรียกกันว่า “ฮีตสิบสอง”  
ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีประจําสิบสองเดือน  ซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง 

ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดํารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ประเพณีฮีตสิบสองจึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต

ของชุมชนลาวคร่ัง โดยมีวัดในชุมชนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวลาวครั่งทุกคนประพฤติตน

ให้อยู่ในกฎระเบียบขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เป็นคติสอนท้ังการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตใน
สังคมชนบทเพ่ือก้าวไปสู่สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันส่งผลให้ประเพณี  12  เดือน หลายอย่างของชาวลาวคร่ัง

ในจังหวัดนครปฐมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ประเพณีท่ีเคยมีอยู่ ก็เร่ิมสูญหายไป ซ่ึงหากชุมชนท้องถ่ินไม่ร่วมกันสืบสาน 
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชาติพันธ์ลาวคร่ังเอาไว้ ในอนาคตเด็กและเยาวชนในชุมชนอาจจะไม่รู้จักประเพณี

อันดีงามในแบบ "ฮีตสิบสอง" หรือประเพณี  12  เดือนของชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐมที่มีกฎระเบียบในการใช้ชีวิต ช่วยหล่อหลอมจิตใจชาวลาวคร่ังให้รู้ รัก สามัคคี และเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ ดังนั้น
ประเพณีฮีตสิบสองจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาชุมชน เพ่ือนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างย่ังยืน  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับประเพณีฮีตสิบสอง ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านท่ี

น่าสนใจ เช่น พระสุขี ชาครธมฺโม (ศรีมาตย์) (2558) สุจิราลักษมณ์ สุดา (2556) ภานุพงศ์ ธนะโคตร (2556) วัชรวร วงศ์กัณหา 
(2555) นุชณีภรณ์ วงษ์กลม (2555)  อัครพงษ์ ค่ําคูณ (2551) ปิยะพร วิชาชัย (2550) ฌาณิญา จินดามล (2549) นุชนารถ 
ย้ิมจันทร์ (2546) พระมหาธนูฤทธ์ิ ดวงดี (2543) และนพรัตน์ บัวพัฒน์ (2542) งานวิจัยเหล่านี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณี    
ฮีตสิบสองในประเทศไทย ด้วยมุมมองต่าง ๆ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีฮีตสิบสองของชาวลาวคร่ัง เป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เป็นฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครปฐม ท่ีสําคัญส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน รวมท้ัง ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจ

ในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ัง และร่วมกันธํารงรักษาสืบสานความเป็นอารยะของชาติไว้ให้ม่ันคง

และย่ังยืนสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผู้วิจัยเน้นใช้การศึกษาเอกสาร (Document Data) ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับลาวคร่ัง  
2) การศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยเน้นใช้การวิจัยจากข้อมูลเร่ืองเล่า (Narrative Research) ใช้วิธีการสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วม (Participant  Observation) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรู้และใช้

กระบวนการถอดบทเรียน รวมท้ังการเก็บข้อมูลจากเร่ืองเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20 คน  ประกอบด้วย  พระสงฆ์ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน 
และชาวบ้านเชื้อสายลาวคร่ัง ซ่ึงผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  คือ ชาวลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม หลังจากน้ัน จึงนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้

เป็นแนวทางการวิเคราะห์เรื่องเล่า (Narrative Analysis) เพ่ือนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความจริงของผู้เล่าเรื่องเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจชีวิต และตัวตนของชาวลาวครั่ง ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 

เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์  และแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยได้สร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือข้ึนเอง 

โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้มี

ความเหมาะสมท่ีสุด   
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การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปข้อความของแต่ละบุคคลและ

รวบรวมจัดหมวดหมู่ทําความเข้าใจและอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจากการสนทนากลุ่มมาสรุปข้อความ รวบรวมจัดหมวดหมู่ทําความเข้าใจ และอธิบาย

ตามประเด็นท่ีศึกษา 
3. ข้อมูลจากการสังเกตและสังเคราะห์เอกสารมาวิเคราะห์และตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีแบบสามเส้า 
5. ประมวลข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ แล้วนํามาทําความเข้าใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
6. นําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในองค์ประกอบความสัมพันธ์และข้อสรุปของประเด็นท่ีศึกษา

นําเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา วิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า 
 

ส่วนท่ี 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม 
ฮีตสิบสองคืออะไร 
“ฮีต” เป็นภาษาลาว ซ่ึงเอามาจากคําศัพท์ของภาษาบาลี โดยภาษาบาลีหรือปาลีใช้ว่า “จาริตตฺ” อ่านว่า จา-ริด-ตะ 

แล้วชนชาวลาวและไทอีสานก็นํามาใช้ในภาษาของตนว่า “จาฮีต” ต่อมากร่อนคํา โดยตัดคําหน้า คือ คําว่า “จา” ออกเหลือ 
“ฮีต” คําเดียวโดด ๆ จากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “จารีต” เป็น

คํานามแปลว่า ประเพณีท่ีสืบต่อกันมานาน ส่วน “จารีตประเพณี”มีความหมายว่า “ระเบียบประเพณีท่ีนิยม และประพฤติกัน

สืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดความชั่ว” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:  318)  ฮีต มีท้ังหมดสิบสอง จึงเรียกว่า “ฮีตสิบสอง”
ดังนั้น ฮีตสิบสองจึงเป็นประเพณีท่ีชาวลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม และภาคอีสาน ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ท้ังสิบสอง

เดือนใน 1 ปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสดีท่ีชาวลาวคร่ังจะได้มาร่วมชุมนุมและทําบุญในทุก ๆ  เดือนของรอบปีและถือเป็นจรรยาของสังคม  ผู้ท่ีฝ่าฝืนก็จะ

เป็นผู้ท่ีผิดฮีตหรือผิดจารีตประเพณีนั่นเอง  จึงกล่าวได้ว่า “ฮีต” เป็นประเพณีท่ีคนไทยอีสาน ตลอดจนผู้ท่ีมีเชื้อสายจากชน

ชาติลาวท่ีได้อพยพมาต้ังถ่ินฐานในภาคต่าง ๆ ของไทยจึงได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปรากฏให้เห็นดังในปัจจุบัน แต่ละ
เดือนก็จะมีรายละเอียดต่างกันไป ซ่ึงนักปราชญ์ท้องถ่ินของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ได้อธิบายฮีตสิบสองไว้ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม 
เดือนจันทรคติ เดือนสุริยคติ กิจกรรม ปัจจุบัน 
1. อ้าย ธันวาคม-มกราคม บุญเข้ากรรม ปรากฏ 

  บุญปีใหม่ ปรากฏ 
2. ยี่ มกราคม-กุมภาพันธ์ บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลาน 

ทอดผ้าป่า 
ปรากฏ 

3. สาม กุมภาพันธ์-มีนาคม บุญข้าวจี ่ ปรากฏ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
เดือนจันทรคติ เดือนสุริยคติ กิจกรรม ปัจจุบัน 
4. สี่ มีนาคม-เมษายน บุญมาฆบูชา ปรากฏ 

  บุญเทศน์มหาชาติ ปรากฏ 
  สู่ขวัญข้าว ปรากฏ 

5. ห้า เมษายน-พฤษภาคม บุญเดือนห้าหรือตรุษสงกรานต์ ปรากฏ 
  ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ปรากฏ 

6. หก พฤษภาคม-มิถุนายน บุญวันวิสาขบูชา ปรากฏ 
7. เจ็ด มิถุนายน-กรกฎาคม บุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ ปรากฏ 

  บุญสลากภัตร ปรากฏ 
8. แปด กรกฎาคม-สิงหาคม บุญอาสาฬหบูชา 

บุญเข้าพรรษา 
ปรากฏ 

9. เก้า สิงหาคม-กันยายน ข้าวประดับดิน ไม่ปรากฏ 
10. สิบ กันยายน-ตุลาคม บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก  

(สลากภัตร สารทลาว) 
ปรากฏ 

11. สิบเอ็ด ตุลาคม-พฤศจิกายน บุญออกพรรษา ปรากฏ 
  บุญข้าวพันก้อน ไม่ปรากฏ 

12. สิบสอง พฤศจิกายน-ธันวาคม บุญกฐิน  ปรากฏ 
  ประเพณีลอยกระทง ปรากฏ 
  บุญสวดมนต์ข้ามปี ปรากฏ 

 

ตารางท่ี 1 สามารถสรุปประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม ได้ดังน้ี 
 1. เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง เป็นเดือนแรกของปี ในวันข้ึนปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี ชาวลาวครั่งจะนิยมพา

ครอบครัวไปทําบุญปีใหม่ ถวายภัตตาหารเช้าและเพลท่ีวัดในชุมชน เดือนอ้ายเป็นเดือนท่ีชาวนาจะว่างจากการทํานา 
นอกจากนั้น ในเดือนนี้มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรมหรือฮีตเข้ากรรม เป็นฮีตของพระสงฆ์ (ปริวาสกรรม)  คือ พระสงฆ์จะเข้า

กรรม  เพ่ือให้พระสงฆ์ผู้กระทําผิดต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่ง  ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ให้ทราบไว้ เป็นการฝึก

จิตสํานึกถึงความบกพร่องของตน  และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป  เนื่องจากวินัยของพระสงฆ์มีอยู่ว่า 
เม่ือพระสงฆ์ต้องอาบัติแล้วถ้าอาบัตินั้นเป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยก็ให้ปลงอาบัตินั้น ๆ เม่ือปลงอาบัติแล้ว อาบัตินั้น ก็ตกไป คือ 
ไม่เป็นบาปเป็นกรรม แต่ถ้าหากเป็นอาบัติหนัก พระสงฆ์จะปลงทันทีเลยไม่ได้อาบัติหนัก เช่น สังฆาทิเสส พระสงฆ์จะต้องเข้า

กรรม คือ อยู่ปริวาสกรรม อยู่มานัต (วินัยกรรม) และอัพภาน (การทําให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธ์ิ คือ ออกจากการอยู่กรรม) 
ขณะท่ีพระสงฆ์ถือฮีตเข้ากรรมหรือปริวาสกรรมดังกล่าว ชาวลาวคร่ังผู้ปรารถนาจะทําบุญ จะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้เข้า

กรรม เม่ือครบกําหนด พระสงฆ์ออกจากการเข้ากรรมแล้ว ญาติโยมก็จะถวายทานหรือฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล เจริญ
ภาวนาก็ถือว่าได้กุศลผลบุญเป็นย่ิงนัก  

2. เดือนย่ี เป็นเดือนท่ีชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว ในรอบเดือนนี้ชาวลาวคร่ังจะจัดทําบุญหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวหลาย

อย่างอันเป็นจารีตท่ียึดสืบต่อกันมาคือ บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
รุ่งเช้าก็จะนิมนต์พระฉันเช้าแล้วจะมีการทําพิธีสู่ขวัญข้าว นอกจากนี้ชาวลาวคร่ังจะเตรียมเก็บสะสมเชื้อเพลิงจําพวกฟืนและ

ถ่านไว้หุงต้มไว้ท่ีบ้านอีกด้วย  
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บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานจะเกิดข้ึนเม่ือชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว และนําข้าวมานวดท่ีลานนวดข้าว เม่ือนวด

ข้าวเสร็จ จะนําเอาเมล็ดข้าวท่ีนวดแล้วมากองรวมกันขึ้นให้สูง เรียกว่า “คูณลาน” ก่อนจะนําไปเก็บไว้ในยุ้งก็จะทําบุญ โดยใช้
ลานเป็นสถานท่ีทําบุญ และเชิญญาติพ่ีน้องให้มาร่วมทําบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ ขึงด้ายสายสิญจน์ล้อมรอบกอง

ข้าว เม่ือพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จแล้ว จึงจะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาประพรมนํ้าพระพุทธมนต์

ให้แก่ญาติมิตรผู้มาร่วมพิธี ตลอดจนนําน้ําพระพุทธมนต์ไปประพรมลานข้าว ทุ่งนา วัว ควาย เจ้าของนา เพ่ือเป็นสิริมงคล

ต่อไป หลังจากนั้นจะจัดเลี้ยงอาหารแก่ญาติมิตร บางบ้านก็จะมีการนําหมอขวัญมาทําพิธีสู่ขวัญข้าว โดยหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์

แล้ว จะมีพิธีกล่าวขอขมาพระแม่โพสพท่ีได้กระทําล่วงเกินโดยใช้วัว ควาย เหยียบยํ้าบนลานนวดข้าวและเมล็ดข้าว ขอให้พระ

แม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าวในลานต่อไป 
3.เดือนสาม  วันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3 บุญมาฆบูชาเกิดข้ึนช่วงท่ี

ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวและนําข้าวขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว พิธีทําบุญเดือนย่ีท่ีผ่านมาเป็นบุญข้าวเปลือก  (บุญคูณลาน) บุญเดือน

สามจึงเป็นบุญข้าวสุก ซ่ึงจะมีการทําบุญข้าวจี่ ในตอนเช้าชาวลาวครั่งจะใช้ข้าวเหนียวท่ีนึ่งสุกแล้ว นําข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อน

ขนาดเท่าไข่เป็ดหรือเท่ากํามือใส่น้ําอ้อย นําไปจี่บนไฟอ่อนแล้วทาหรือชุบด้วยไข่ เม่ือสุกแล้วนําไปทําบุญถวายพระพระภิกษุ

สามเณรถือว่าได้บุญมาก ข้าวจี่เป็นข้าวท่ีพระภิกษุสามเณรชาวลาวคร่ังถือว่าเอร็ดอร่อยมาก ในการทําบุญท่ีวัด จะมีการเทศน์

ฉลองข้าวจี่ โดยพระสงฆ์มักจะยกอานิสงส์แห่งการถวายข้าวจี่ อันเป็นคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาจากอรรถกถา ใน
เรื่อง ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคท่ี 17 เรื่อง นางปุณณทาสี ความว่า ในสมัยพุทธกาล นางปุณณทาสีเป็นคน

เข็ญใจ อาศัยอยู่ในเรือนเศรษฐี ชาวกรุงราชคฤห์ ทํางานแลกข้าวประทังชีวิตไปวัน ๆ ในเช้าวันนั้นนางถูกเศรษฐีให้ตําข้าวต้ังแต่

เช้ายันค่ํา คร้ันรุ่งเช้าก็ทําข้าวจี่กินเอง พอเสร็จแล้วก็ถือห้ิวไปท่ีทํางาน ตั้งใจว่าจะนําไปกินระหว่างทํางาน ในระหว่างทางเห็น

พระบรมศาสดา เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้นําข้าวจี่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ คร้ันถวายแล้วจึงรับสั่ง

ให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะแล้ว เสด็จประทับนั่งฉันข้าวจี่นั้นให้นางปุณณทาสีเห็น แล้วตรัสพระธรรมเทศนาแก่นางปุณณทาสี 
" เราขอบอกแก่ท่าน ขึ้นชื่อว่าสมบัติมหาศาลของผู้ตระหนี่ จะมากสักแสนล้านหรือมากกว่านั้นก็ตาม หาประเสริฐเท่ากับข้าว

ปั้นหนึ่งก้อนของผู้มีจิตเมตตาไม่เพราะทรัพย์สมบัติท้ังหลายที่มีอยู่กับผู้ตระหน่ีเหนียวแน่นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย ครั้นผู้

ตระหนี่นั้นตายลง สมบัติเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นของผู้อ่ืน "เป็นผลให้นางเกิดปีติยินดีเป็นอย่างย่ิง บรรลุโสดาบันปัตติผลด้วย

อานิงสงฆ์ท่ีถวายข้าวจี่ เม่ือจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว นางปุณณทาสีถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วจากไปด้วยน้ําตาและ

ความอ่ิมเอมยินดีในทานสมบัติท่ีตนได้ทํา ประจวบเหมาะกับชะตานางปุณณทาสีถึงคราวสิ้นอายุขัยพอดี ระหว่างท่ีนางเดิน

กลับไปท่ีทํางาน งูเห่าได้ขบกัดเท้านาง พิษได้แล่นเข้าสู่หัวใจ นางปุณณทาสีจึงหมดเคราะห์กรรมในชาตินั้น เนื่องจากจิตก่อน
ตายของนางเต็มไปด้วยความอ่ิมเอมในทานสมบัติ จึงได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ แทนท่ีจะได้ไปเกิดเป็นหญิงยากจน

เข็ญใจต่อไป ก็เพราะนางได้ถวายข้าวจี่แด่ผู้มีเนื้อนาบุญ และเป็นเนื้อนาบุญท่ีย่ิงใหญ่เช่นพระบรมศาสดา 
4. เดือนส่ี ทําบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด จากคําว่า บุญพระเวสหรือพระเวสสันดร อันเป็นประเพณี

เทศน์มหาชาติทางพระพุทธศาสนา ชาวลาวคร่ังมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติ เรื่อง พระเวสสันดร จํานวน 
13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว แล้วจะได้กุศลแรง ชาติต่อไปจะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ซ่ึงจะมาตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  
การเทศน์มหาชาติ คือ การเล่าเร่ืองเวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เม่ือ

เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบําเพ็ญพระบารมีเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทานบารมี

ชั้นสุดยอดท่ียากย่ิง จึงเรียกว่า มหาชาติ ในงานบุญนี้มักจะมีผู้นําของมาถวายพระ  ท้ังยังมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลน้ี

ด้วย เช่น พิธีแห่พระเวสเข้าเมืองและพิธีแห่ข้าวพันก้อนเพื่อบูชาคาถาพัน เป็นคติธรรมต่อการดําเนินชีวิตของชาวลาวคร่ังตาม

หลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคติของการทําบุญให้ทาน การกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดร ความเชื่อ
เรื่องบุญ-กรรม 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1413
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5. เดือนห้า  ประเพณีแห่ธงสงกรานต์หรือบุญเดือนห้า  คือ ประเพณีทําบุญทอดผ้าป่าของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ังจาก

หลายจังหวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวลาวคร่ัง มีความเชื่อว่า การแห่ธงสงกรานต์เพ่ือใช้ถวายวัดเป็นพุทธบูชาในเทศกาล

ปีใหม่ไทย นอกจากน้ัน ยังเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพ่ือจะได้ประกอบอาชีพ

การเกษตร ทําไร่ทํานาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลับไปแล้ว มีความสุข
ความเจริญในชีวิต ส่งผลให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และที่สําคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น ชาวลาวคร่ังชุมชนโพรงมะเดื่อ  ได้สืบสานประเพณีแห่ธงสงกรานต์มากว่า 140 ปี โดยนิยมจัดงานในช่วงเดือน

เมษายนของทุกปี หลังจากวันสงกรานต์ไปแล้ว ประเพณีนี้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ กิจกรรมต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในชุมชน สร้างความรักสามัคคี ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมีการจัดนิทรรศการและออกร้านค้า ส่งเสริม
การสร้างอาชีพ กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  

6. เดือนหก วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6 บุญวันวิสาขบูชา จึงเป็น

ประเพณีท่ีสําคัญของชาวลาวคร่ัง การทําบุญเดือนหกถือเป็นงานสําคัญก่อนการทํานา  มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร

แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร  มีการฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมท่ีวัด 
7. เดือนเจ็ด บุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ศาลปู่ตา 

ผีตาแฮก ผีเมือง เป็นการทําบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ ในชุมชนลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ เรียกการทําบุญนี้ว่า บุญบ้านนา 
8. เดือนแปด วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 8 

ประเพณีนี้ลักษณะการทําบุญจะจัดงานจึงคล้ายกับทางภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร

แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม นอกจากน้ัน ชาวลาวคร่ังจะช่วยกันหล่อเทียนใหญ่ถวายเป็น

พุทธบูชาและเก็บไว้ให้พระสงฆ์ใช้ตลอดพรรษา  การนําไปถวายวัดจะมีขบวนแห่ฟ้อนรําเซ้ิง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานด้วย   
9. เดือนเก้า ประเพณีทําบุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 

โดยชาวลาวคร่ังจะทําการจัดอาหาร  ประกอบด้วยข้าว  ของหวาน  หมากพลู  บุหร่ีห่อด้วยใบตองกล้วยร้อยเป็นพวง  เตรียม
ไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล  บางพ้ืนท่ีอาจจะนําห่อข้าวน้อย  เหล้า  บุหรี่  แล้วนําไปวางหรือแขวนไว้ตามต้นไม้และกล่าวเชิญ

วิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ มิตรท่ีล่วงลับไปมารับส่วนกุศลในคร้ังนี้  ต่อมาใช้วิธีการกรวดนํ้าหลังการถวายภัตตาหาร

พระสงฆ์แทน  การทําบุญข้าวประดับดินนิยมทํากันในวันแรม 14  ค่ํา  เดือน 9  หรือเรียกว่า  บุญเดือนเก้า 
10. เดือนสิบ ประเพณีทําบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบผู้ถวายจะเขียนชื่อของตน

ลงในภาชนะที่ใส่ของท่ีนํามาทําบุญ ทําทานและเขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้สลากของ

บุคคลใด ผู้นั้นจะเข้าไปถวายของนั้น เม่ือพระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์และอุทิศบุญกุศลเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตายอีกด้วย 
11. เดือนสิบเอ็ด ประเพณีทําบุญออกพรรษา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11 พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ทําการปวารณา 

คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ต่อมาเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตนอย่างผู้ทรงศีล 
พอตกกลางคืนจะมีการจุดประทีป โคมไฟนําไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัดหรือตามริมร้ัววัด จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า บุญจุด

ประทีป   
12. เดือนสิบสอง งานประเพณีบุญกฐิน คือ งานบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ชาวลาวครั่งจะมีการทําบุญกอง

กฐิน โดยเร่ิมต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซ่ึงชาวลาวคร่ังในสมัยก่อนนิยมเริ่มทําบุญทอดกฐินกันต้ังแต่

ข้างข้ึนเดือน 12 จึงมักจะเรียกบุญกฐินว่า บุญเดือนสิบสอง อันเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า นอกจากน้ัน ในปัจจุบันชาวลาวคร่ังก็

นิยมร่วมบุญสวดมนต์ข้ามปี โดยวัดโพรงมะเดื่อและวัดอ่ืน ๆ ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีตามนโยบายของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงมีชาวลาวคร่ังไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก 
          จากการศึกษาประเพณีฮีตสิบสองน้ัน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังท้ัง 12 เดือน หรือใน 1 ปี ท่ีชาวลาวคร่ัง 
ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ต่างยึดม่ันในประเพณี มีการร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเชื่อท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวลาวครั่งท่ีมีความเชื่อและพิธีกรรมสืบทอดมา โดยหากเดือนใดไม่ประพฤติปฏิบัติ
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ตามประเพณีฮีตสิบสองจะเกิดอาเพศในชุมชน แล้วชาวลาวครั่งจะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนใน

ชุมชนท่ีจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  งานบุญต้ังแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง ใครท่ีไม่ไปช่วยงานบุญก็จะถูกสังคมนั้นต้ังข้อ

รังเกียจและไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่วมประชุมทําบุญเป็นประจําทุกเดือนทําให้ชาวลาวครั่ง มีความสนิทสนมรักใคร่และ

สามัคคีกัน  ท้ังภายในหมู่บ้านของตนและในหมู่บ้านใกล้เคียง จึงถือได้ว่า ฮีตสิบสองเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน

ลาวคร่ังท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 
 

 ส่วนท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวครั่ง 
ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีอันดีงามของชาวลาวคร่ังท่ีได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นประเพณีท่ีมี

ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง  เนื่องจากชาวลาวคร่ังทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ ทําให้ประเพณีของชาวลาว

ครั่งมีความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธเป็นหลัก จะเห็นได้จากพิธีกรรมของแต่ละเดือนจะใช้วัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม

ต่าง ๆ เป็นสถานท่ีในการจัดงานประเพณีหรือการทําบุญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกุศลบุญ และผู้เข้าร่วมพิธีหลัก คือ พระสงฆ์และ

ชาวลาวคร่ังในชุมชน โดยมีวัดเป็นศนูย์กลาง ดังนั้น วิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระพุทธศาสนาตลอด

มา ชาวลาวคร่ังจึงมีความเชื่อในเร่ืองของการให้ทาน การสร้างกุศล บุญบาป นรก สวรรค์ และกฎแห่งกรรม เป็นต้น ฮีตสิบสอง

จึงเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างชาวลาวครั่งท่ีมีต่อวัดจึงผูกพัน

แนบแน่นกับวิถีชีวิตของทุกคนนับแต่เกิดจนตาย พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากลายเป็นท่ีพ่ึงของวิถีชีวิตในทุก ๆ เรื่อง ท้ังเร่ือง

มงคลและอัปมงคล ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ัง จึงสรุปได้ ดังน้ี 
1. เดือนอ้าย: การทําบุญปริวาสกรรมหรือบุญเข้ากรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญระหว่างชาวลาวคร่ังและ

พระสงฆ์อย่างเห็นได้ชัด เม่ือทางวัดจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง ชาวลาวครั่งต่างให้ความร่วมมือท้ังการจัดเตรียม

งาน สถานท่ี เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เพราะความเลื่อมใสและศรัทธาของชาวลาวคร่ัง จึงทํา

ให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมชนบทอยู่อย่างสงบสุข แม้ว่าแต่ละครอบครัวจะมีอาชีพหรือวิถีชีวิตท่ีต่างกันออกไปก็ตาม 
2. เดือนย่ีหรือเดือนสอง: การทําบุญคูณลาน สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมของชาวลาวครั่ง 

ซ่ึงการทําบุญเดือนน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อท่ีมีต่อพระแม่โพสพกับการเคารพของชาวลาวคร่ังท่ีมีต่ออาชีพทํานา และ
สํานึกถึงคุณประโยชน์ของไร่นา ยุ้งฉาง วัว ควาย ไถ คราด เชือก ไม้คันหลาว (ไม้สําหรับหาบมัดข้าว) ตะกร้า กระเซอ ไม้
สําหรับนวดข้าว และม้าฟาด (มีลักษณะเป็นไม้ขนาดพอเหมาะใช้สําหรับเอามัดข้าวตีกระทบกับไม้ เพ่ือให้เมล็ดข้าวหลุดออก

จากรวง) เป็นต้น ซ่ึงชาวลาวคร่ังได้นําอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมา

แต่โบราณ 
3. เดือนสาม: การทําบุญข้าวจี่ สะท้อนให้เห็นว่า การทําบุญด้วยการถวายข้าวจี่ก็ทําให้ได้บุญมาก จากธรรมเทศนา 

เรื่อง นางปุณณทาสี ทําให้ชาวลาวคร่ังเกิดความศรัทธาในการทําบุญ สะสมเป็นความเชื่อและความนิยมทําบุญถวายพระด้วย

ข้าวจี่ 
4. เดือนสี่: การทําบุญผะเหวด สะท้อนให้เห็นถึงสังคมของชาวลาวคร่ังท่ีมีความเชื่อในเร่ืองของการทําทานของพระ

เวสสันดร ชาวลาวครั่งต่างเข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมท้ังเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ต่างได้รับความ

สนุกสนานเพราะในการจัดบุญผะเหวดได้ทําในช่วงปิดเทอม ทําให้เด็ก ๆ ภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญ 
5. เดือนห้า: การทําบุญสงกรานต์ แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการสังเกตชาว

ลาวคร่ังภายในหมู่บ้าน และชาวลาวครั่งท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พากันเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานบุญสงกรานต์ ท้ังพิธีสงฆ์ 
ขบวนแห่ธงสงกรานต์ การทอดผ้าป่า การสรงน้ําพระและการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีดีงามของ

ชุมชน 
6. เดือนหก การทําบุญวันวิสาขบูชา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมภายในชุมชน และการให้

ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1415
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7. เดือนเจ็ด: การทําบุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ (ชําระ) สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของชาวลาวคร่ังท่ี

ช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือน ถนนภายในหมู่บ้าน การชําระเช่นนี้ถือเป็นการล้างสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ ยังได้ทําการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ (ปู่ตา) ประจําหมู่บ้านในชุมชน เพ่ือแสดงถึงการเคารพระลึกถึง ผีสางเทวดาท่ี

คุ้มครองชาวลาวครั่งและไร่นาของชาวลาวครั่งอีกด้วย 
8. เดือนแปด: การทําบุญเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ได้เป็นอย่างดี ทุกฝ่ายต่างให้ความสําคัญกับประเพณีและวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
ชาวลาวคร่ังทุกคนต่างร่วมใจกันมาทําบุญเข้าพรรษาทุก ๆ ปี 

9. เดือนเก้า: การทําบุญข้าวประดับดิน สะท้อนให้เห็นถึงการเซ่นไหว้ การอุทิศบุญกุศล และระลึกถึงดวงวิญญาณ

ของบรรพบุรุษท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว การทําบุญข้าวประดับดินยังเป็นการแสดงถึงความรัก เคารพแก่ญาติพ่ีน้องท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว 
ซ่ึงการอยู่ในสังคมชาวลาวครั่ง แม้ญาติพ่ีน้องได้เสียชีวิตไปแล้ว เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่ความผูกพันของคําว่า 
“ครอบครัว” ก็ยังจะคงอยู่เสมอ ดังนั้น การทําบุญข้าวประดับดินถือเป็นการอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษท่ีลูกหลานทุกคนควร

พึงกระทํากันสืบมา 
10. เดือนสิบ: การทําบุญข้าวสาก มีลักษณะคล้ายกับการทําบุญข้าวประดับดินมีระยะเวลาการทําบุญห่างกัน 15 

วัน ซ่ึงเป็นการอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษและผีเร่ร่อนท่ัวไป ซ่ึงชาวลาวครั่งต่างทําบุญข้าวสากเพราะเช่ือว่า ผีหรือญาติท่ี

ล่วงลับไปแล้วจะเกิดความหิวโหยอย่างมาก จึงได้ทําบุญเพ่ือส่งอาหารไปให้ การทําบุญลักษณะนี้เป็นการทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ

ความเชื่อในเรื่องของผี พราหมณ์ และพุทธ ซ่ึงชาวลาวคร่ังต่างก็ประกอบพิธีกรรมท่ีได้สืบมาอย่างต่อเนื่อง 
11. เดือนสิบเอ็ด: การทําบุญออกพรรษา วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีได้รับการสืบทอดมา 

ชาวลาวคร่ังต่างให้ความสําคัญต่อการทําบุญและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ดังน้ัน ชาวลาวคร่ังจึงร่วมกันทําบุญกันทุก ๆ ปี 
12. เดือนสิบสอง: การทําบุญกฐิน สะท้อนให้เห็นถึงการทําบุญเพ่ือสร้างบุญกุศลและอุทิศบุญกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ 

โดยเฉพาะการทําบุญหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตท่ีได้ใหม่ ๆ มาถวายพระสงฆ์ อานิสงส์เหล่านี้ถือว่าจะส่งผลให้แก่ผู้ทําบุญ

เป็นอย่างมาก 
จะเห็นได้ว่า ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท้ังสิบสองเดือนในหนึ่งปี ท่ีชาวลาวครั่งเชื่อและศรัทธาได้ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ยึดถือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีสิบสองเดือน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความ

สามัคคีในหมู่บ้าน และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ซ่ึงจะเห็นได้จากกิจกรรมท่ีทุกฝ่ายร่วมกัน

จัดข้ึน เช่น งานบุญในแต่ละเดือน ครูและนักเรียนก็จะมาช่วยกันทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ วัด ชาวลาวคร่ังจะมาร่วมกัน
ทําบุญหรือบางคร้ังในวันหยุดชาวลาวคร่ัง พระสงฆ์ ก็จะช่วยกันทําความสะอาดบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

ประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม เป็นสิ่งท่ี

อยู่คู่กันมาช้านาน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า วิถีชีวิตชาวลาวคร่ังแสดงถึงความยึดม่ันในประเพณีฮีตสิบสองอันเป็นประเพณีหลักของ

ชาวลาวคร่ังท่ีได้มีการปฏิบัติกันภายในชุมชนและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผู้ศึกษาสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในด้านสังคม  ดังน้ี 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ครอบครัวเป็นแหล่งปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจให้ลูกหลาน

ประพฤติดีมีศีลธรรมต้ังแต่ยังเล็ก ความสัมพันธ์ของครอบครัวจึงเป็นเสมือนสิ่งท่ีเชื่อมโยงให้ครอบครัวของชาวลาวครั่งมีความ

ผูกพันกันด้วยดีตลอดมา ท้ังการช่วยเหลือในการงาน อาชีพ การทํานา และการร่วมบุญในฮีตต่าง ๆ ชาวลาวคร่ังท้ังชายและ

หญิงก็จะไปช่วยกันท่ีวัด เช่น บุญสงกรานต์ ชาวลาวครั่งจะช่วยกันทําธงสงกรานต์และทําอาหาร เช่น ขนมจีน น้ํายา กัน
ภายในวัด แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับครอบครัวของชาวลาวครั่งมีความผูกพันกัน และสิ่งสําคัญอีกอย่าง

ของครอบครัว คือ ชาวลาวคร่ังได้มีโอกาสสั่งสอน ปลูกฝัง และสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองให้กับลูกหลาน โดยการพาลูกหลาน

เข้าร่วมประเพณีทุกฮีต ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้ลูกหลานของชาวลาวคร่ังได้สืบทอดปฏิบัติตามประเพณีต่อไป 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด ชาวลาวคร่ังนับถือศาสนาพุทธมาต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เม่ือมีงาน
ประเพณีบุญ วัดจึงเป็นสถานที่ท่ีจัดงานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวครั่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพระสงฆ์มีส่วนสําคัญทํา

ให้ชาวลาวคร่ังมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน เม่ือมีกิจกรรมชุมชนท่ีวัด ชาวลาวคร่ังและพระสงฆ์จะปฏิบัติร่วมกัน เช่น การทํา

ความสะอาดในฮีตเดือนเจ็ด บุญซําฮะ ชาวลาวครั่งกับพระสงฆ์จะช่วยกันทําความสะอาดท้ังบริเวณวัด หมู่บ้าน โรงเรียน เป็น

ต้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันภายในชุมชน ประเพณีฮีตสิบสองจึงส่งผลให้บ้าน วัดและ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในด้านอ่ืน ๆ อีก นอกจากนั้น ชาวลาวครั่งให้การยอมรับนับถือเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเด่ือเป็น

อย่างมาก เนื่องจากท่านมีเชื้อสายลาวคร่ัง  ท่านจึงเป็นผู้ ให้วามรู้และเป็นท่ีปรึกษาของชาวลาวคร่ังได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์

และชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมในชุมชนอย่างมาก ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาว

ลาวคร่ังกับวัดมีความสัมพันธ์ในทางท่ีดี 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน วัดหรือพุทธศาสนาซ่ึงเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเก่าแก่เคียงคู่มากับชาติไทย

เป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยเป็นท่ียอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกัน การจัดการศึกษาของไทยในอดีต 
เป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนซ่ึงมีวัดเป็นศูนย์กลางสําคัญของการจัดการศึกษาการถ่ายทอดความรู้โดยพระสงฆ์เป็นหลัก 
รวมท้ังปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้อาวุโสในชุมชน  พ่อแม่  ได้ร่วมกันทําหน้าท่ีให้การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆแก่บุตรหลานของ

ตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ  เด็กและเยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับท้ังภูมิธรรมและภูมิ

ปัญญา  วัดในชุมชนจะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษากับลูกหลานของชาวลาวคร่ังผ่านทางโรงเรียนวัด สร้างความรู้ให้แก่

เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยวัดประจํา

ตําบลในชุมชนลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม จะมีโรงเรียนอยู่ภายในวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 
และโรงเรียนวัดหว้าเอน  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ชาวลาวคร่ังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม

และมีส่วนร่วมในชุมชน ท้ังวัดและชุมชนให้ความสําคัญกับการสร้างฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้ชาวลาวคร่ังในชุมชนได้

ศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง กิจกรรมระหว่างวัดและชุมชนจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

กันในชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ชาวลาวคร่ังนอกจากจะมีความเชื่อในพุทธศาสนาแล้ว ชาวลาวครั่ง

ยังมีความเชื่อในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและนับถือมาตลอด ได้แก่ ความเชื่อในผีปู่ย่า ผีตายาย อันเป็นผีบรรพบุรุษของชาวลาวคร่ังทํา

หน้าท่ีในการปกปักรักษาชาวลาวครั่งให้รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ  นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อในพญาแถน ชาวลาวครั่งเชื่อ
ในการบูชา เพ่ือขอฝนให้ตกตามฤดูกาล จึงมีการจุดบั้งไฟบวงสรวงพญาแถน ความเชื่อในผีตาแฮก เป็นผีท่ีคอยดูแลปกปัก

รักษาไร่นาให้อุดมสมบูรณ์ เม่ือถึงฤดูลงนาชาวลาวคร่ังจึงมีการเซ่นไหว้  จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาตามฮีตท้ังสิบสองฮีต 
แม้ความเจริญจะเข้ามาพัฒนาชุมชน แต่ความเชื่อในสิ่งศักด์ิสทิธ์ิของชาวลาวคร่ังก็ยังคงมีอยู่ เพราะได้รับการปลูกฝังจากบรรพ

บุรุษ ดังนั้น เม่ือถึงฮีตในแต่ละฮีตชาวลาวครั่งก็จะมีการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อ แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
5. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

 

1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวและงานประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ัง 
จังหวัดนครปฐม ผ่านสื่อต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัด นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ รู้จักอย่าง
กว้างขวางท่ัวถึง รวมท้ังรณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
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2. ควรจัดพิมพ์หนังสือประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม เพ่ือรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม

ลาวครั่งในประเพณีและเทศกาลท้องถ่ิน เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงให้กับกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ช่วย
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในประเพณีและเทศกาลท้องถ่ิน รวมท้ัง เพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเพณีและ

เทศกาลท้องถ่ินให้แก่นักท่องเท่ียว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจท่ัวไป 
 3. ควรจัดทําฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และช่วยปลุกจิตสํานึก

ให้คนในท้องถ่ินได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อัน
จะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถ่ินด้วย   

4. ควรส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานประเพณีฮีตสิบสองของชาวลาวคร่ัง เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สนับสนุน

ยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมอย่างย่ังยืน 
5. ควรส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างสันติภาพระหว่างกัน เช่น จัดงานประเพณีฮีตสิบสองนานาชาติ งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์

นานาชาติ งานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติ เป็นต้น 
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ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
Wangtaku Community Potential in Implementing of Five Precepts Village 

Project at Nakhon Pathom Province 
 

แพรภัทร  ยอดแก้ว 
 

กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
praepattra@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศักยภาพชุมชนในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู 

และ 2) กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู  
ผลจากการศึกษา พบว่า  
1. จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกให้ตําบลวังตะกูเป็นหนึ่งใน 7 พ้ืนท่ีนําร่องของจังหวัดในการดําเนินงานโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 และมีวัดวังตะกู เป็นศูนย์กลางของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนวังตะกู และเป็นวัดนําร่องโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การ ดําเนินงานประสบความสําเร็จและต่อเนื่อง จากความร่วมมือของ
ประชาชนทุกฝ่าย โดยยึดหลัก “บวร” ประสานความร่วมมือท้ังบ้าน วัด และโรงเรียน ซ่ึงมีคณะกรรมการดําเนินงานท้ังฝ่าย
สงฆ์และฝ่ายฆราวาส  

2. กิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู มุ่งเน้นดําเนินงานตามแนวทางของโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 2) กิจกรรม
ตามวิถีชีวิตชาวพุทธ และ 3) กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
 
คําสําคัญ: ศักยภาพ  ชุมชนวังตะกู  หมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

This article aims to study the following: 1) Wangtaku community potential in implementing of 
Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province of Wangtaku community. 2) Community activities 
of Five Precepts Village at Wangtaku community Tambon Wangtaku Nakhon Pathom Province.  

The results were found.  
1.  Nakhon Pathom province was selected Wangtaku community and Wat Wangtaku as one of 

the 7 pilot areas of the province in the implementation of the Five Precepts Village Project. Wat is the 
center of activities. Five Precepts Village Project at Wangtaku community Successful and continuous 
operation by co-operation with both houses, temples and schools, there is a committee of monks and 
people. 

2.  The activities of Five Precepts Village Project at Wangtaku community, focus on the implementation 
of the project of reconciliation through the principles of Buddhism. Buddhism is focused on three aspects. 
1) Activities to promote the development of life according to the precept 5. 2) Activities based on the 
Buddhist way of life. 3) Activities promoting the work of the public training unit. 
 
Keywords: prototype community, Wangtaku community, Five Presepts village, Nakhon Pathom province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1421



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1449 

1. บทนํา  
 

จากสถานการณ์บ้านเมืองท่ีผ่านมา ชาวไทยมีปัญหาความขัดแย้งกัน เนื่องจากขาดสติ ขาดจิตสํานึก ศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม จึงส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้งข้ึน ดังนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช จึงได้มีดําริในการจัดทําโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนัก

ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติสู่วิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน รักษาศีล 5 โดยเร่ิมจากครอบครัว หมู่บ้าน จนถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ กับท้ังเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการจัดต้ัง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุข

ร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ นับต้ังแต่เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2557  ซ่ึงเป็นช่วงระยะแรกของ

การดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และถือ
เป็นนโยบายสําคัญของมหาเถรสมาคมในการส่งเสริมความสันติสุขชาติ  ซ่ึงรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและถือเป็นนโยบาย

สําคัญ อีกท้ังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ท่ีมุ่งเน้นนํามิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้าง
ความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับคนไทย โดยคณะสงฆ์ และรัฐบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคี โดยได้น้อมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ให้ครอบคลุม ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน ด้วยวิถีพุทธ วิธีแห่งธรรม ท่ีต่างฝ่ายต่างน้อมนําคําสอนมาปฏิบัติ ชัดเจน 
โปร่งใสและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่ียวกับการเข้ามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงได้มีการดําเนินนโยบายด้านการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาต้ังแต่เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2557  ภายใต้ชื่อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา

ศีล 5” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
(2) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน (3) ให้ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ 
(4) ปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ เกิดความสงบสุข

ร่มเย็น  ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐมร่วมกันจัดการประชุม รับมอบนโยบาย แต่งต้ังคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการ 
การประสานงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วมสนับสนุนการดําเนินงานและการวางแผนในการดําเนินงานทุกข้ันตอนให้มี

ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีหมู่บ้านต้นแบบ นําร่องการดําเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะเร่งด่วน 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวนอําเภอละ 1 หมู่บ้าน ท้ัง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ระยะปาน

กลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 และระยะยาวต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2560 ซ่ึงในปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม ได้มีการดําเนินงานตามโครงการมา 4 ปีแล้ว 
(แพรภัทร, 2560) 

คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบ มหาเถรสมาคมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ )คสช(.  ท่ีสําคัญมหาเถรสมาคมได้มีมติ

การประชุม ครั้งท่ี 12 / 2561 เห็นชอบการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจําปี 2561 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” นําโดยพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค 7 ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง
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สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 พร้อมคณะกรรมการฯ

จํานวน 10 รูป มีกําหนดลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินโครงการฯ ในวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 ท่ีตําบลวังตะกู 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นได้แต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ

เย่ียมและติดตามการดําเนินโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม 
สอดคล้อง รองรับการตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงาน  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านท่ี

น่าสนใจ เช่น แพรภัทร  ยอดแก้ว (2560) (2559) (2558)  ญาณภัทร ยอดแก้ว (2559) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (2558) 
งานวิจัยเหล่านี้ ได้ศึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินโครงการ การจัดการความรู้ 
เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ซ่ึงได้รับการ

แต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2557 จึงสนใจศึกษาเรื่อง ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงาน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาศักยภาพในการดําเนินงานจากชุมชนวังตะกูอันเป็นชุมชนต้นแบบและ

ศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ทําให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกิด
เป็นสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชนในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ของชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษากิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีการศึกษา  
 

การศึกษาน้ีใช้ การศึกษาในพ้ืนท่ี (Research Area Surveying) ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant  
Observation) เก่ียวกับสภาพพื้นท่ี กระบวนการ ความสัมพันธ์ วิถีชีวิต หรือพฤติกรรมของชาวบ้าน การเก็บข้อมูลจากเรื่อง

เล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) ด้วยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้น จึงนํา
ข้อมูลท่ีได้ไปสรุปผลในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
4. สรุปผลการศึกษา  

 

1. ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกให้ตําบลวังตะกูเป็นหนึ่งใน 7 พ้ืนท่ีนําร่องของจังหวัดในการดําเนินงานโครงการ โดยมี

หมู่บ้านคลองน้ําเค็ม หมู่ท่ี 7 เป็นหมู่บ้านนําร่อง และมีวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางของการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน  เนื่องจากชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งใน

ชุมชนที่ดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 สืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเข้าวัดทําบุญตัก

บาตรเป็นประจําทุกวัน โดยทุกวันพระ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว พาครอบครัว รวมท้ังเด็กและเยาวชน ร่วม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1423
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กิจกรรมทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรม

เทศนา สรรเสริญพระบารมี และร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ส่งผลให้วัดวังตะกู 
เป็น 1 ใน 7 วัดท่ีได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นวัดนําร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ใน
ระดับอําเภอ 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมและพิจารณาให้วัดวังตะกู ตําบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 
เป็นสถานท่ีรองรับการโครงการตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจําปี 2561 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 
5” เนื่องจากวัดวังตะกูมีผลการดําเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ คุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  นอกจากนั้น 
วัดวังตะกู ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลดีเด่น จ.นครปฐม ประจําปี 2561 อีกด้วย 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นําโดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัด
ปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเย่ียมประเมินผลการ

ดําเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5 จังหวัดนครปฐม พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะ

ภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมคณะ

กรรมการฯ จํานวน 10 รูป ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินโครงการฯ ในวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 ท่ีตําบลวัง

ตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ประเมินพ้ืนท่ีนครปฐม 
พบว่า ชุมชนวังตะกู อําเภอเมือง ใช้ศีล 5 ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถิติปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การ
ท้องก่อนวัยอันควรในชุมชนลดลง การแก้ปัญหาอาชญากรรมและแก้ปัญหาสังคมได้ผล ถือว่า การส่งเสริมโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ชุมชนวังตะกู ประสบความสําเร็จ จึงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท้ังประเทศร่วมมือกับจังหวัด ใช้ศีล 5 แก้ปัญหายาเสพ

ติด เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง 
เหตุผลสําคัญท่ีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนวังตะกู  มีการดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงฆ์

ของโครงการ และดําเนินงานมาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่าย โดยยึดหลัก “บวร” ประสานความ

ร่วมมือท้ังบ้าน วัด และโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส  นําโดย พระเดชพระคุณพระ

ธรรมเสนานี (ชุณณ์ กิตฺติวณฺโณ )  ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดวังตะกู และประธานฝ่ายสงฆ์ใน

คณะกรรมการดําเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู  พระครูปลัดสาธุวัฒน์  เจ้าคณะตําบลทัพหลวง และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดวังตะกู  รองประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหา ดร.ดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ  เลขานุการเจ้าคณะตําบลทัพหลวง  วัดวังตะกู              
ผู้ประสานงานฝ่ายสงฆ์ นายจรูญ ดาราสม กํานันตําบลวังตะกู   ประธานฝ่ายฆราวาส  ว่าท่ีร้อยตรีสัมฤทธ์ิ โคเลิศ  
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังตะกู  รองประธานฝ่ายฆราวาส   และ นางณภัทร เล็กแดงอยู่  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวัง

ตะกู  ผู้ประสานงานฝ่ายฆราวาส  และการสนับสนุนของคณะกรรมการ พร้อมท้ังประชาชนในตําบลวังตะกูและภาคส่วนต่าง ๆ 
ท้ังส่วนราชการและเอกชน ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน รวมท้ังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี อาทิ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กรมการสัตว์ทหารบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา 
ตลอดจนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนในตําบลวังตะกูท้ัง 8 หมู่บ้าน ในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการ

รักษาศีล 5 พร้อมเป็นแบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซ่ึงชาวบ้านวังตะกูมีการ

ตื่นตัวต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนั้น ทีมข่าวสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม (2557) ได้เขียนรายงานพิเศษเก่ียวกับการดําเนินงาน

ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สรุปไว้ว่า ชาวบ้านวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในชุมชนท่ี

ดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 สืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเข้าวัดทําบุญตักบาตร

เป็นประจําทุกวัน โดยทุกวันพระ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว พาครอบครัว รวมท้ังเด็กและเยาวชน ร่วม
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กิจกรรมทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรม

เทศนา สรรเสริญพระบารมี และร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ส่งผลให้วัดวังตะกู 
เป็น 1 ใน 7 วัดท่ีได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม ให้เป็นวัดนําร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ใน
ระดับอําเภอ 
  พระครูธรรมธรพรหมลิขิต ยโสธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู กล่าวไว้ว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใน
ฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อีกท้ังผสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการรักษาศีล 5 พร้อมเป็น

แบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซ่ึงชาวบ้านวังตะกูมีการต่ืนตัวต่อการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
นายจรูญ ดาราสม กํานันตําบลวังตะกู กล่าวไว้ว่า สําหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็นการ

น้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ พร้อมท้ังดํารงชีวิตตามวิถี

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซ่ึงภายในวัดวังตะกู มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมบริเวณลานโพธ์ิ การ
เรียนธรรมะของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซ่ึงได้ดําเนินการมากว่า 20 ปี อีกท้ังยังมีกิจกรรมเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ จากชมรมผู้สูงอายุตําบลวังตะกู ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างสังคมให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดอง เอ้ืออาทรต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  นางละออง ธนพิทักษ์ ชาวบ้านตําบลวังตะกู กล่าวไว้ว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็น

โครงการในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
รักษาศีล 5 โดยเร่ิมจากครอบครัว หมู่บ้าน จนถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ อีกท้ังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ท่ีมุ่งเน้นนํามิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับคนไทย และ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ทุกพระองค์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมายถึง ขีด

ความสามารถ หรือความพร้อมท่ีจะกระทําให้เป็นผลสําเร็จของชุมชนวังตะกูในด้านการจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย 
มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ 1. ด้านส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  2. ด้านวิถีชีวิตชาวพุทธ 3. ด้านส่งเสริมงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจําตําบล ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรม ดงัต่อไปนี ้
 

2. การศึกษากิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็นการน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ พร้อมท้ังดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ดังน้ัน 
วัดวังตะกู จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิต

ภาวนา แผ่เมตตา การแสดงพระธรรมเทศนา และการปฏิบัติธรรมบริเวณลานโพธ์ิในวัด การเรียนธรรมะของนักเรียนศูนย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวังตะกู ซ่ึงได้ดําเนินการมากว่า 20 ปี อีกท้ังยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ จากชมรมผู้สูงอายุตําบลวังตะกู การบรรเลงอังกะลุง การออกกําลังกายฝึกสมอง การร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ จิต
อาสา บํารุงศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของทหารกับความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยตัวแทนจากกรมการสัตว์ทหารบก และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติภายในชุมชน ตัวอย่างเช่น การเพาะ

เห็ด การเลี้ยงปลาของนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู การจักสานหมวกกุ้ยโล้ย ของกลุ่มอาชีพตําบลวังตะกู และการสาธิตทําขนม

เบื้องญวนทรงเคร่ือง จากกลุ่มวิสาหกิจสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างสังคมให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดอง เอ้ืออาทรต่อกันและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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กิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นดําเนินงานตามแนวทางของโครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซ่ึงมีกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน ดังน้ี 
1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  ได้แก่ การให้ทานชีวิตโดยการปล่อยปลาเป็นประจําทุกเดือน การ

ส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชนโดยการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และจัดตลาดนัดคุณธรรม  การ
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามราตรีทุกวันเสาร์ต้นเดือน  และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดยการปฏิบัติธรรม การเดินรณรงค์ และการตรวจสารเสพติดของชุมชน เป็นต้น 
2. กิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ท้ังในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ

วันธัมมัสสวนะ ซ่ึงมีกิจกรรมสําคัญประกอบด้วย การทําบุญตักบาตร  การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ และการฟัง

ธรรม  เป็นต้น 
3. กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล หรือ อ.ป.ต. ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่  
ด้านท่ี 1 : ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม   
ด้านท่ี 2: ดา้นสุขภาพอนามัย   
ด้านท่ี 3 : ด้านสัมมาชีพ     
ด้านท่ี 4: ด้านความสันติสุข  
ด้านท่ี 5: ด้านศึกษาสงเคราะห์    
ด้านท่ี 6: ด้านสาธารณะสงเคราะห์  
ด้านท่ี 7: ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม    
ด้านท่ี 8: ด้านสามัคคีธรรม  
จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานกิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู ส่งผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู อีกหลายแหล่ง อาทิ  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู 
1. หมู่ท่ี 1 : การปลูกพืชสวนผสมโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
2. หมู่ท่ี 7: การทําสวนชะอมพืชเศรษฐกิจของชุมชน 
3. หมู่ท่ี 4: การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา  
4. หมู่ท่ี 8 : การการปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิค  
นอกจากนั้น วัดวังตะกู ยังได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วย โดยวันท่ี 
10-11 เมษายน พ.ศ.2561 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะกู และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม 
ภายใต้โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชนคุณธรรม และการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม

เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายพลัง 
"บวร"ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ
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นําความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมนําไปขยายผล ปรับใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนต่อไป  
ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการดําเนินโครงการท่ีผ่านมา  ได้สร้างคุณค่าและความสุข ผลอันเกิดจากความตระหนักใน

การดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม  ได้แผ่กระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีตําบลวังตะกู กลายเป็นกระแสค่านิยมท่ีดีงามของชุมชน ก่อให้เกิด

พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน บนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคี และการดําเนินชีวิตตามวิถีหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จนชุมชนวังตะกู เป็นท่ียอมรับของสังคม และได้รับการยกย่องให้เป็น

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  รวมท้ังผู้นําชุมชน และประชาชน ได้รับรางวัลเกียรติคุณท่ีดีงามมากมาย 
การยกย่องต่าง ๆจากทุกภาคส่วนนั้น นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจให้กับชุมชนวังตะกู การเป็นแบบอย่างท่ีดี และแรง

บันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยปณิธานของพลังชุมชน และความมุ่งม่ัน
ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ท่ีว่า “สุขํ ยาว ชรา สีลํ  ศีลนํามาซ่ึงความสุขตราบเท่าชรา”และ “ธมฺมจารี สุขํ เสติ  ผู้ประพฤติธรรม

ย่อมอยู่เป็นสุข” 
 
5. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์  
 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณและความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐมให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อไป 

3. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชมวังตะกูและวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม ผ่าน
สื่อต่าง ๆ และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เอกสาร เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

      
บทความวิชาการมีความมุ่งหมายนําเสนอบทบาทของพระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนาต่อเยาวชนและสถาบันการศึกษา

ในสังคมไทย ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยเฉพาะ มีการจัดห้องจริยศึกษาข้ึนในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม
ในวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานสืบทอดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและนําหลักธรรมของศาสนาสู่ประชาชนเพ่ือปฏิบัติในชีวิต 
ประจําวันเป็นตัวอย่างแก่สังคม 

วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดบางแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ได้จัดกิจกรรม
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในห้องจริยศึกษาข้ึนในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียน ในส่วนของการประกาศตนเป็นพุทธ -
มามกะ พบความชัดเจนในการประกาศตนท่ีเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมการประกาศแสดงตนเป็นพุทธมามกะในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเฉพาะในวันวิสาขบูชาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะจึงเป็นวิธีการท่ีสําคัญในการสืบทอดพระพุทธ 
ศาสนาของเยาวชนในสังคมไทยอีกด้วย 
 
คําสําคัญ: การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
        

This article aims to present the role of Thai monks in Buddhism to youths and educational institutions 
in Thai society. To participate as a Buddhist educational activity in school sector, especially demonstration on 
the ethical education room which has been continuously organized in the moral learning center in the 
temple, to inherit the Buddhist monk's presence and bring the principles of religion to the people in order 
to practice everyday life as a good role into society. 

Methods of study based on interviews with some abbots, Buddhist temples in the northeastern 
province area, it was found that the activity of being a Buddhist monk in the moral education room was 
studied in the moral learning center in the primary school. in the area of themselves proclaimed being the 
presence of Buddha such clarity in a concrete declaration. There is an activity to declare their presence 
as a Buddhist by monk who organizing important Buddhist activities on Vesak Day. Anyway, the presence 
of Buddha as the dimension of Buddhism are strengthening to youth and Thai society either significantly 
method for propagation and socialization to youth in Thai society also. 
 
Keywords: presence of Buddha, Buddhism 
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1. บทนํา 
 

          สังคมไทยมีวัดเป็นศาสนสถานท่ีมีทําเลท่ีตั้งใกล้ชิดกับประชาชนและรายล้อมด้วยครัวเรือนในชุมชนทําให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน หรือบรรพชิตกับคฤหัสถ์ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านท่ีเกื้อกูลกัน จากคํากล่าวของหลวงพ่อ

แดงหรือพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (2562, สัมภาษณ์เม่ือ 22 มีนาคม) แห่งวัดอินทาราม ท่ีว่า “วัดจะอยู่ได้ ชุมชนก็ต้องอยู่ได้” 
ในทัศนะนี้อาจมองว่า วัดเป็นสถาบันหลัก อันเป็นท่ีพ่ึงท่ีสําคัญของชุมชน ในส่วนความเห็นของนักวิชาการท่ีมีต่อการบริหาร

และจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ (คะนึงนิตย์ จันทบุตรและสุบรรณ จันทบุตร, 2545 อ้างจากใน พระครูวินัยธรปัญญา 
ปญญาวโร (ศรีสมุทร) และอํานาจ สาเขตร์, 2562 หน้า 365) กล่าวว่า “แต่ล่ะวัดจักต้องให้พระสงฆ์ท่ีศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มี

โอกาสเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความม่ันคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์

หาทางเผยแผ่ธรรมต่อประชาชนด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่องด้วย มิใช่รอให้ผู้มานิมนต์เท่านั้น และในส่วนกิจกรรมการศึกษา

ธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องให้พัฒนาข้ึนเป็นลําดับ ท้ังในการงานและการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ด้วยหลักการแห่งความไม่ประมาท และหลักการแห่งการพ่ึงตนเอง” อีกท้ัง กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรมได้มีแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะเสริมสร้างความสมานฉันท์สู่สังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยมีการดําเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลและบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 เป็นต้นมา  
ในการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวโน้มของบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง

อย่างรวดเร็ว ในระยะทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์

ภายในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและส่งผลต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศแต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็

ยังเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมให้มีความรอบรู้อย่างเท่าทันมีสุขภาพจิตท่ีดีอยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

พ่ึงตนเองได้มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีโดยเฉพาะการมีกระทรวงต่าง ๆ ตั้งข้ึนใหม่ได้แก่ กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติและให้ความช่วยเหลือในทุกกลุ่มอายุ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีความม่ันคงในการดําเนินชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี

ได้รับความเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกัน   ความเสี่ยงจากความผันผวนของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ท้ังนี้ภายใต้การใช้จุดแข็งของทุน

ทางสังคมและดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีการต้ังกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือดําเนินการอนุรักษ์ สืบสาน

เอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีกรมศาสนาเข้ามาใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

พระพุทธศาสนายังเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นฐานในการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการใช้มิติทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคสังคมโดยพัฒนาคนให้

มีคุณธรรมนําความรู้เกิดภูมิคุ้มกันพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกวัยตลอดชีวิตเริ่ม

ตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้ทางศาสนาเป็นพ้ืนฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของ

การทํางานอย่างมีคุณภาพให้คนไทยได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกช่วงวัยและสามารถเข้าถึงแหล่ง

ความรู้ทางศาสนาท้ังท่ีเป็นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาที่เป็นต้นกําเนิด   การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มี

จิตใจท่ีดีงามอยู่ในกรอบของศีลธรรมและมีจิตสํานึกสาธารณะได้มีการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการอบรมศีลธรรมให้

หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและกบัสภาพความต้องการของสังคมเมืองและชุมชนโดยบูรณาการเรื่องศีลธรรม

และเรียนรู้การอยู่รว่มกันอย่างสงบสุขแบบสันติวิธีและเปิดพ้ืนท่ีทางสถาบันทางศาสนาและชุมชนให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ศีลธรรม

ของคนในชุมชน   
อย่างไรก็ตาม เหตุความจําเป็นและสภาพปัญหาของชาติในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อบุคคลในระดับครอบครัวดังจะ

เห็นได้จากการขาดความสมดุลยระหว่างการพัฒนาทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน การคนมาคนขนส่ง การเดินทางระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจํานวนมาก   จากผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา จึงเป็นท่ีมาของปัญหาสังคม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ปัจจุบันท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเป็นลําดับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของประเทศชาติกําลังประสบปัญหาสังคม

หลายด้านท่ีรุมล้อมคุกคามเด็กเยาวชนนักเรียนทําให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ละท้ิงค่านิยม ความ
เป็นไทยและขาดคุณธรรม ซ่ึงศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การศึกษา กับ ปัญหาของเยาวชนไทย” ทําการสํารวจระหว่างวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 
2555 จากประชาชนท่ัวประเทศ จํานวน 1,245 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ กรณี

ปัญหาของเยาวชนไทยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จากการสํารวจ พบว่าประชาชน ร้อยละ 56.71 ระบุว่าสาเหตุของปัญหาท่ี

ทําให้ผลการเรียนของเยาวชนตกตํ่า เกิดจากการท่ีเยาวชนสนใจเรื่องของเกมมากเกินไป รองลงมา ร้อยละ 38.96 ระบุว่าเกิด

จากเยาวชนให้ความสนใจส่ือเพ่ือความบันเทิงมากข้ึน ทําให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง และอีกร้อยละ 36.22 
ระบุว่าเป็นเพราะพ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ทํางาน และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก ในขณะท่ีประชาชนร้อยละ  31.49 ระบุว่า

สาเหตุมาจากคุณภาพของครูผู้สอน และร้อยละ 23.45 ระบุว่าเป็นเพราะส่ือการเรียนการสอนท่ีทําให้เยาวชนนั้นมีผล การ
เรียนท่ีตกตํ่า   ท้ายสุดปัญหาของเด็กและเยาวชนท่ีประชาชนยังคงเป็นห่วงมากท่ีสุด ได้แก่ ร้อยละ 56.55  ปัญหายาเสพติด

ท้ังในและนอกสถานศึกษา  รองลงมา ร้อยละ 22.41 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในขณะท่ีประชาชน ร้อยละ 
13.17  ระบุว่าปัญหา การลอกเลียนแบบจากสื่อต่าง ๆ  และ ร้อยละ 5.38 ปัญหาความรุนแรงการทําร้ายร่างกาย การทะเลาะ

วิวาท และการตบตีกัน  จากสถิติปัญหาการกระทําความผิด ฐานลหุโทษ ท่ีมีจํานวนมากข้ึน อันเป็นปัญหาสังคมท่ีควรแก้ไข

อย่างเร่งด่วน 
วัตถุประสงค์ของบทความน้ีต้องการนําเสนอบทบาทของพระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนาต่อครอบครัวและ

สถาบันการศึกษา ทําการจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยเฉพาะมีการจัดห้องจริยศึกษาข้ึนในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม

ในวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานสืบทอดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและนําหลักธรรมของศาสนาสู่ประชาชนเพ่ือปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันเป็นตัวอย่างแก่สังคม 
วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดบางแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ได้จัด

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในห้องจริยศึกษาขึ้นในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด  ในส่วนของการประกาศตนเป็น

พุทธมามกะ พบความชัดเจนในการประกาศตนท่ีเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมการประกาศแสดงตนเป็นพุทธมามกะในการจัด

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเฉพาะในวันวิสาขบูชา 
จันทนา  อุดม และคณะ (2559 หน้า 227) ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการเกี่ยวกับ สถาบันหลักของสังคมกับการ

พัฒนาเยาวชน ว่าหากมองการพัฒนาบุคคลมาต้ังแต่ในระดับครอบครัว จะเห็นว่าการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสังคมไทยยังจําเป็นท่ีจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของชาติโดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีทุนทางสถาบันครอบครัวท่ีมีความสุข สืบมาช้านานและมีสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัด ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีใกล้ชิดกับ

ครอบครัวในชุมชนโดยเฉพาะสถาบันศาสนา พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนวัคซีนท่ีดีท่ีสุด มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

จํานวนมากมายท่ีคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศให้ความนับถือและศรัทธา  เป็นเสมือนหมอรักษาและพัฒนาจิตใจให้ประชาชน 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในบทความนี้มุ่งอธิบาย 3 ประเด็น คือ 1. บทบาท

ของพระสงฆ์และวัดต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 2. การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และ 3. ความสําคัญใน

การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และในช่วงบทสรุปได้นําเสนอสาระท่ีเป็นประเด็นอย่างเป็นระบบโดยมีการแสดงทัศนะทาง

วิชาการของผู้เขียนอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการเสนอแนะการประยุกต์ใช้ต่อไป  
 
2. บทบาทของพระสงฆ์และวัด ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
 

            กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์และวัด ต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน วางเป้าหมายที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยมีโครงการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้เกิด
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การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในสังคมไทยด้วยการเชื่อมโยงบ้านวัดและโรงเรียน (บวร) และมีพระสงฆ์เป็นผู้นําหลักธรรมคําสอนผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจาก

พระสงฆ์โดยตรง  ซ่ึงพระสอนศีลธรรมนั้นจะต้องได้รับการอบรมให้มาดําเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มาเป็นอย่างดีก่อนท่ีจะเข้าไปดําเนินการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ซ่ึงพระสงฆ์ทุกรูปจะต้องเข้ารับการอบรมมาก่อน

โดยมีโครงการฝึกฝนการเป็นพระสอนศีลธรรม ให้สามารถจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้ เช่น กิจกรรมการประกาศตนเป็นพุทธมาม

กะและจัดกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆของหลักสูตรฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เป็นโครงการท่ีกระทํามาอย่างต่อเน่ือง  มี
กระบวนการการเตรียมความพร้อมให้รู้จักการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกวันนี้มีหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น

ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดกิจกรรมประกาศตนเป็น

พุทธมามกะ ถือเป็นกิจกรรมแรกท่ีจะต้องเข้าไปทําในโรงเรียนก่อนท่ีจะเริ่มเนื้อหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และบทบาท

ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้องประจําอยู่ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดทําศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด   
           สําหรับวัดท่ีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ได้มีกิจกรรมสวดมนต์และอบรมวิธีปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณรอยู่โดยปกติ

แล้วการจัดศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาจึงเป็นบทบาทของพระสอนศีลธรรมท่ีจะออกไปดําเนินการจัดกิจกรรมนี้ และยังมี
กระบวนการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาของอําเภอต่าง ๆ เช่น จัดห้องจริยศึกษาเพ่ือจัดแสดงไว้ในโรงเรียน    
(ผู้อํานวยการหลักสูตรพระอบรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
          ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีกิจกรรมการสอนอยู่ในเนื้อหาหลักวิชาอยู่แล้วซ่ึงเข้มข้นเพราะเป็นระบบการ

เรียนการสอนในโรงเรียนพระเณร  โดยมีสถานท่ีทําการสอนในโบสถ์ ในวิหาร ซ่ึงมีความเฉพาะของโรงเรียนในวัดท่ีมีการทํา

การเรียนการสอนของโรงเรียนปริยัติธรรม  (รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
          การปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะท่ีดี เป็นตัวอย่างทีดี ชี้แนะตามควรตามความเหมาะสม (สมบัติ สมัครสมาน อาจารย์
ประจํา สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562) 
      ในส่วนของโรงเรียนสนิทราษฎร์วิทยา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ก็มีพระสงฆ์ซ่ึงไปจากวัดโพธิพฤกษารามไป

ดําเนินการสอนศีลธรรมในโรงเรียนและจัดห้องจริยะศึกษาในโรงเรียนด้วย  ภายในห้องจริยะศึกษาก็ประกอบด้วยสื่ออุปกรณ์

ในการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีชัดเจนซ่ึงประกอบด้วยพระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา การจัดมุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและ

การจัดบอร์ดนิทรรศการภายในห้อง  จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีการสอน
การกราบไหว้พระสงฆ์ จัดบอร์ดเอาไว้ภายในห้องเพื่อสาธิตในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ (รอง
เจ้าคณะอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
       ชาวพุทธกับการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ นั้นเป็นการได้ทบทวนเหมือนรับศีล เช่น ในวันสําคัญทางพระศาสนา 
หรือมีกิจกรรมสําคัญ ๆ กรณีท่ีเยาวชนมีคดีมากขึ้น ไม่ใช่เป็นสาเหตุจากการท่ีโรงเรียนไม่ได้พาทํากิจกรรมการประกาศตนเป็น

ชาวพุทธ การประกาศตนนั้น แม้ว่าจะกระทําแล้ว แต่ไม่นําหลักธรรมไปปฏิบัติ ก็ไร้ประโยชน์  ต้องนําหลักธรรมไปปฏิบัติให้

มาก อาทิ การรับศีล แต่ไม่ปฏิบัติตามศีล ก็ไม่เกิดปนะโยชน์ รู้ดี แต่ไม่ทําดี ก็ไม่ได้ดี (พระครูปริยัติกิจธํารง รองเจ้าคณะอําเภอ

เมืองสุรินทร์ สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562) 
         การท่ีพระสงฆ์ทําหน้าท่ีเป็นครูผู้สอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นกลไกในการปฏิบัติทําให้ได้รับการ

ยอมรับและการเรียนรู้อย่างเป็นสุข ซ่ึงผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาจิตใจอารมณ์เพ่ือเป็นคนดีของสังคม รู้จักตนเองพ่ึงตนเอง

ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย กตัญญูรู้คุณ ยึดม่ัน มีความเสียสละมีความผูกพัน รักท้องถ่ิน รักประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย สอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและสอบธรรมะศึกษาชั้นตรี โท เอก เพ่ือ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนต้ังแต่เยาว์วัย สอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางศาสนาปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาแก่นักเรียนในโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา  นํานักเรียน ครู ผู้ปกครองประกอบกิจกรรมร่วมกันและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะประจําอยู่ในศูนย์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด  นอกจากนี้กิจกรรมสําคัญท่ีใช้มิติทางพระพุทธศาสนามา

ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมลงสู่ระดับครอบครัวอย่างน่าสนใจ อีกกิจกรรมหนึ่งคือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ              
          
3. การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ 
 

          คนไทยส่วนใหญ่เม่ือเกิดมาเป็นชาวพุทธต้องประกาศตนว่าเราเป็นชาวพุทธ  “พุทธมามกะ” ก็คือเป็นการแสดงตนว่า

เราได้นับถือพุทธศาสนา  ในการยอมรับนับถือว่าตนเองเป็นพุทธ แม้แต่กษัตริย์ราชโอรสราชธิดาเม่ือทรงเยาว์วัย   เม่ือเจริญวัย

ชันษาขึ้นก็จะให้พระโอรสและพระธิดาบําเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะทุกพระองค์นี่คือประเพณีธรรมเนียมของประเทศไทย  และ
ในวันท่ี 4 และ 5 พฤษภาคม 2562 นี้ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 10 ก็จะส่งกําหนด

ราชพฤกษ์ทีในการสําคัญเพ่ือดํารงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ดังนั้น บทความนี้จึงเป็นบทความที่มีความสําคัญในการนําเสนอ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกาศตนเป็นพุทธมามกะของพระมหากษัตริย์ด้วยและย่ิงไปกว่านั้นหากปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว  
เม่ือประกาศตนเป็นชาวพุทธแล้วต้องเป็นชาวพุทธ  ในส่วนศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์ ก็ต้องประกาศตนเป็นชาวคริสต์ 
ศาสนาอิสลามก็ต้องประกาศตนเป็นมุสลิม  เราจะประกาศตนว่ามีสามถึงสี่ศาสนาในบุคคลคนเดียวไม่ได้  จะไปประกาศตนว่า

นับถือพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าทุกพระองค์ในบุคคลคนเดียวไม่ได้   
         การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ก็คือเป็นการแสดงตนว่าเราได้นับถือพุทธศาสนานั่นเอง  แต่ข้อจํากัดเบื้องต้นพุทธ

องค์เพียงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัย  โดยการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ด้วยคําว่า พุทธัง สรณัง คัชฉามิ  ธรรมมัง 
สรณัง คัชฉามิ สังฆัง สรณัง คัชฉามิ  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งพระสงฆ์เป็นท่ีพ่ึง

แห่งพระธรรมเป็นผู้มีความเคารพนับถือในพุทธศาสนาเบ้ืองต้น หากจะมีการนับเอาการปฏิบัติเคร่งข้ึนไปก็จะมีการนับถือศีล

ห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีล 227 ของพระสงฆ์และศีล331ข้อของภิกษุนี ในขั้นสูงต่อไป  จํานวนการถือศีลก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติท่ี

จําเพาะของแต่ละสมณะหรือบุคคล (เจ้าคณะอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
        ในทัศนะของอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
กล่าวว่า “การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการแสดงความจริงใจต่อความเป็นชาวพุทธให้แนบแน่นบทบาทของบ้าน และ
ผู้ปกครองควรสนับสนุนเด็กในการประกาศตนเพียงเป็นพิธีการ ไม่รับรองผล และสําคัญอยู่ท่ีผู้รับผิดชอบต้องแนะนําชี้แจงถึง

ความหมายและความสําคัญตลอดถึงวิธีปฏิบัตตินอีกหลายครั้งหรือเป็นประจําจนติดเป็นนิสัย” 
       พิศุทธ์ิพงศ์ เอ็นดู อาจารย์ประจํา และได้เล็งเห็นถึงผลดีของการสร้างแบบอย่างท่ีดีให้เยาวชนเห็น (สัมภาษณ์ 10 
มิถุนายน 2562) ยังได้นําเสนอมุมมองท่ีชาวพุทธต้องมีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ว่า “เพ่ือยืนยันนับถือ พุทธศาสนาเป็น

สรณะ และบทบาทของผู้ปกครองควรสนับสนุนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็ก สนับสนุนให้แนวคิด การใช้ชีวิตในสังคม การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นแค่เปลือกนอก การนําหลักธรรมมาปฏิบัติต่างหากสําคัญมากกว่า สถานศึกษาจะมีส่วนให้

เยาวชนได้นําหลักธรรมมาใช้ จะมีแนวทางได้ต้องเอาหลักธรรม เอามาบูรณาการสอนให้เห็นได้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน” 
       ในทัศนะของอดีต ครูโรงเรียนประถมศึกษา ได้ให้ความสําคัญของการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ว่าชาวพุทธต้องมี

การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ อาทิ พ้นจากการเจ็บป่วยทางกาย, ใจ พ้นจากความไม่รู้ พ้นจาก

ความยากจน  มีพิธีสวดมนต์สัปดาห์ละครั้ง ไหว้พระท่ีหน้าเสาธงชาติและต่อหน้าพระพุทธรูปก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  
นักเรียนต้องมีปัญญา มีความเมตตา จากรากเหง้าสภาพแวดล้อมท่ีโอบล้อมตัวเอง เพ่ือสร้างจิตให้สํานึกรู้ ก่อนแสดงพฤติกรรม

ต่อตัวเองและคนอ่ืน ต้องสนับสนุนเร่ืองความเข้าใจตัวเอง คนอ่ืน รักตัวเอง คนอ่ืนก็ยอมรับ ตามหลักความทุกข์ดังกล่าวแล้ว

ข้างต้น (ดร. วิลาศ โพธิสาร สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562) 
       โดยสรุปในประเด็นนี้ สถาบันครอบครัวและโรงเรียน จึงใช้โอกาสในการประกอบพิธีนี้เพ่ือประกาศต่อกันให้เป็นท่ี

แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธ เพ่ือน้อมประกาศตนในการเข้านับถือพระพุทธศาสนาเป็นท่ีตั้งแห่งการดําเนินชีวิต 
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4. ความสําคัญในการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ 
 

ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นี้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความหมายไว้ว่า  คําว่า  พุทธมามกะ  
แปลว่า  ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หมายถึง  การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับ

ถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน (www.onab.go.th/service/การเผยแผ่หลักธรรม/การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 30 เมษายน 
2562 online) 
              การเป็นพุทธทํามามกะ ก็ขอให้รับไตรสรณคม โดยเป็นการนับถือพระพุทธ นับถือพระธรรม นับถือพระสงฆ์ก็

เพียงพอแล้วเพราะเป็นการใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใกล้  นั่นคือเป็นการแสดงตนน้อมจิตเข้าใกล้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซ่ึงยังไม่

ถึงข้ันบวชเพื่อปฏิบัติงาน เป็นแค่การแสดงตน (รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562) 
            การประกาศตนเป็นพุทธมามกะคือ การมุ่งทําความเข้าใจในตนเองต่อสิ่งท่ีเคารพบูชาในท่ีนี้คือหลักการของ

พระพุทธศาสนามีองค์สามคือประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์   เม่ือเราทําการประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะแล้ว 
เราจึงถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้ไปจนตลอดชีวิตโดยไม่มีการขอเพิกถอนการเป็นชาวพุทธ  ท่ีมีศาสนาพุทธในตัวบุคคล ดงันั้น 
เม่ือเราทราบว่าเราเป็นชาวพุทธ เราจึงไปปฏิบัติตนเอง ในข้ันการปฎิบัติเพ่ิมเติม ว่าจะเลือกปฏิบัติโดยมีศีลห้า หรือในข้ันรับนับ

ถือศีลแปดมาปฏิบัติ  หรือศีล10 ข้อ ศีล 227 ข้อหรือศีล 331 ก็ตามลําดับไป 
        เม่ือเราประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้วในส่วนของการประกอบพิธีประกาศตน ต้องประกอบพิธีต่อหน้าพระปฏิมา

และพระสงฆ์ซ่ึงจะต้องทําต่อหน้าพระสงฆ์เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะไปประกาศตนเป็นพุทธมามกะในวันสําคัญคือวันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จะพานักเรียนมาประกอบพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ท่ี
วัดศาลาลอย คณะครูจะพานักเรียนมาทําเป็นประจําจริง ๆ แล้วไม่มีข้อกําหนดว่าจะต้องทําในวันใดข้ึนอยู่กับว่ามีพิธีการสําคัญ

และคณะพร้อมใจท่ีจะร่วมกันมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระรัตนตรัยในวันสําคัญ ๆ  เม่ือสถาบันใดมาเป็นกลุ่มมา

เป็นคณะ มาเป็นโรงเรียน เขาจึงนิยมทําในวันสําคัญ ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้มาร่วมการเวียนเทียนด้วยและได้มาแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะด้วย  ซ่ึงทางโรงเรียนได้เล็งเห็นกิจกรรมวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเพ่ือบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นคน

ดีมีศีลธรรม จึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาให้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ (ครู
โรงเรียนประถมศึกษา สัมภาษณ์ 23 เมษายน 2562) 

ในส่วนของการประกาศตนเป็นพุทธมามกะของพระโอรสและพระธิดาของพระมหากษัตริย์ เม่ือมีเจริญวัยชันษา

พอสมควรก็จะจัดพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะเช่นเดียวกัน ซ่ึงเรียกวิธีนี้ว่าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยถือปฏิบัติมา

ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงชาวบ้าน สามัญชน (รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ 23 เมษายน 2562) 
       ความสําคัญท่ีชาวพุทธต้องมีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพ่ือให้ชาวพุทธได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 
ให้ตระหนักถึงคุณค่า และยอมรับในหลักธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนา  นําหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น โลภะ โทสะ โมหะ หากเข้ามาครอบงําแล้ว ไม่มีสติยับย้ัง ก็เป็นไปได้ท่ีจําทําความผิดต่อผู้อ่ืน ผู้ปกครอง

จําเป็นต้องเป็นผู้นําของเด็ก พาประพฤติ กาย วาจา ใจ ในทางท่ีดี อย่างเช่น กุศลกรรมบท 10 เป็นหลักธรรมท่ีเป็นกองกุศล 
และถ้าทําไม่ถูก ก็ควรจะว่ากล่าว สั่งสอน ตามเหตุนั้น ๆ (พระอําพล ขอมณี สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562) 
           จากสุนทรพจน์ของพระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ประเทศไทย กล่าว
ว่า การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในการแสดงธรรมะเทศนาในฐานะปาฐกหลัก และในเวทีพระพุทธศาสนาในที่ประชุมฉลอง

ครบรอบวันวิสาขบูชาโลกครั้งท่ี 16  ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ความว่า  “อาตมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้นํา

รุ่นหนึ่ง จึงขอชักชวนชาวพุทธท่ัวโลกได้ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะในวันวิสาขบูชาโลก  เราก็มาบูชาพระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียง

กันและทราบกันแล้วว่าวันวิสาขบูชาก็คือวันประสูติ วันตรัสรู้และวันปรินิพพาน  แต่ในฐานะท่ีเป็นผู้นําสงฆ์ ก็อยากจะชักชวน
ชาวพุทธท่ัวโลกโดยเฉพาะในวันวิสาขบูชาในวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในปีนี้ด้วยว่า “ ให้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ตลอดกาล พุทธมามกะเป็นสิ่งท่ีสูงสุด เราเป็นชาวพุทธ ก็ถือว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุด เหนือสุด เรามาเป็น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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พุทธมามกะก็มาบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสิ่งท่ีสุงสุด เราได้บูชาท่ีสูงสุด ชีวิตของเราต้องการความสูงสุดก็จะสม
ความปรารถนาเราก็จะได้ถึงความสูงสุดตามท่ีเราได้ปรารถนา”  
          ท้ังนี้ พระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค 15 ท่านได้แสดงจุดยืนของการเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าต่อหน้า

พุทธศาสนิกชน ในฐานะท่ีท่านได้ทําหน้าท่ีเผยแผ่หลักธรรมทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ และยาวนานกว่า 35ปี ท่าน

ได้เป็นต้นแบบพระเถรานุเถระ ท่ีมีวัตรปฏิบัติดีงาม มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดคําสอนในพระพุทธศาสนา มีหลักการชัดเจน 
เข้าถึง และได้แสดงเจตนารมย์ของการเป็นพุทธมามกะ 
       ในส่วนคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวเป็นภาษาบาลีว่า  “เอเตมะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตตัมปิ, ตังภะคะวัน

ตัง, สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ, ภิกขุสังคัญจะ, สังโฆ ธาเรนตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตา ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, 
ข้าพเจ้าท้ังหลาย, ขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว, กับท้ังพระธรรมและพระสงฆ์, ว่าเป็น

ท่ีพ่ึง ท่ีระลึก, ขอพระสงฆ์จงจําข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย, ว่าเป็นสรณะ, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,  และขอให้ทุกท่าน

ตั้งใจสงบจิตอุทิศพุทธมามกะ ให้กับพุทธศาสนิกชนประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง งอกงามในพระพุทธศาสนา

ตลอดกาลเป็นนิตย์และขออํานวยอวยพรให้ท่านท้ังหลายท่ีมาประชุมวันวิสาขบูชาโลกจงถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามใน

พระพุทธศาสนา มีสติปัญญาไพบูลย์ในหน้าท่ีการงานและให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีชอบ ก็ขอให้
สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จจงทุกประการเทอญ, ขอเจริญพร  สาธุ” (พระพรหมเวที, ถอดความและเสียงสัมภาษณ์เม่ือ 22 มกราคม 
2562) 
           ดังนั้น  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชน อันเป็นการให้คําม่ันสัญญาว่า จะ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจะมุ่งกระทําความดีละเว้นความชั่วและทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยึด

ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมรักษาศีลปฎิบัติธรรมโดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเป็นการสอดรับกับนโยบายของกรมการศาสนากระทรวง

วัฒนธรรมตามที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการสร้างคุณธรรมนําความรู้แก่คนในสังคมไทยและสอดคล้องกับแนวความคิดของ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วสี  ท่ีว่า “การสื่อสารสร้างสรรค์เพ่ือขยายความดีให้เต็มแผ่นดิน” 
           การแสดงตนเป็นพุทธมามกะจัดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีหนึ่งซ่ึงต้องประกอบพิธีต่อเบื้องหน้าองค์พระ

ปฏิมาและพระสงฆ์โดยผู้แสดงตนจะต้องสํารวมจิตใจต้ังสมาธิไหว้พระ สวดมนต์ ก้าวข้ามแสดงตนพร้อมรับศีลจากพระสงฆ์ไป

ปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นิยมจัดทํากันในวัด เนื่องจากเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกและมีความพร้อม

มากกว่าสถานที่อ่ืน ๆ ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะอยู่เป็นประจําจะบังเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงในวัดปฏิบัติของตนมีความภาคภูมิใจ

ในพระพุทธศาสนาบังเกิดความสงบร่มเย็นในจิตใจและการได้เข้าวัดซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอจะช่วยปิด

กั้นโอกาสท่ีอาจอยากจะทําในสิ่งท่ีไม่ดีงามได้อีกทางหนึ่ง 
        อนึ่ง วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกให้เป็นวันสําคัญสากลทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นวันท่ีบังเกิดเหตุการณ์สําคัญ 3 เหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ 
ได้แก่ 
  1. เป็นวันประสูติ ตรงกับวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี 
  2. เป็นวันตรัสรู้ ตรงกับวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี 
  3. เป็นวันปรินิพพาน ตรงกับวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี 

ซ่ึงถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้  เม่ือพระพุทธเจ้าครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวชเพ่ือแสวงหาโมกข

ธรรม  เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือให้หลุดพ้นจาก  การเกิด การแก่  การเจ็บ  และการตาย  พระองค์ทรงตรัสรู้ในตอนเช้ามืด

วันพุธ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากทรงออกผนวชได้ 6 ปี ณ  ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธ์ิ  ฝั่งแม่น้ํา
เนรัญชรา  ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า “พุทธคยา” เป็นตําบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร

ของอินเดีย  เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ การตรัสรู้อริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของ
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พระพุทธเจ้า อันมีประวัติว่าพระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญเพียรต่อไป ท่ีใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ินั้น ทรงเร่ิมบําเพ็ญสมาธิให้เกิดใน

พระหฤทัย  เรียกว่าการเข้า “ฌาน” เพ่ือให้บรรลุ “ญาณ” คือ   
 ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ” คือทรงระลึกชาติในอดีตท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 
 ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือการรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ท้ังหลาย 
 ยามสาม : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือรู้วิธีกําจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4  (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซ่ึงขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา  วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธ ทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันท่ัวท้ังโลกและด้วย

เหตุนี้ท่ีประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสําคัญสากล" (International Day)  เม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะร่วมกัน (พระครูกิตติคุโณภาส ถอดความและ
เสียงเม่ือ 16 มีนาคม 2562) 
          การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นกุศโลบายสําคัญประการหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนและคณะสงฆ์ได้ปฏิบัติ

ศาสนกิจร่วมกันโดยใช้วัดเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอันจะนําไปสู่ความสามัคคีท่ีดีระหว่าง ครอบครัว คนในชุมชนกับวัดให้แน่น

แฟ้นย่ิงขึ้นและมีส่วนร่วมในสังคมโดยรวมสร้างสรรค์ให้คนในสังคมเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมและเป็นสังคมท่ีมีสันติสุขอย่าง

ย่ังยืน 
      
5. บทสรุป 
 

         กิจกรรมการประกาศตนเป็นพุทธมามกะของพุทธศาสนิกชน เป็นการใช้มิติพระพุทธศาสนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องมีความเป็นรูปธรรมได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐคือ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็น

หน่วยงานท่ีมีภารกิจส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้สร้างเสริมจิตใจของคนในชาติได้มี สํานึกในคุณธรรมจึงถือโอกาสในวันสําคัญ

ของพระพุทธศาสนาคือ วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันได้รับการยกย่อง

จากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสําคัญสากลของโลกโดยให้ถือเป็นวันหยุดประจําปีขององค์การสหประชาชาติ 
พุทธศาสนิกชนจะถือเป็นโอกาสเข้าวัดบําเพ็ญคุณความดีหรือร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานรักษาศีล

และเจริญภาวนา 
        บทบาทของพระสงฆ์เป็นผู้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยใช้เป็นกุศโลบายให้ทุกภาคส่วนมี

กิจกรรมร่วมมือร่วมใจการประกาศตนโดยให้จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องจริยศึกษาในโรงเรียน กําหนดให้พระสอนศีลธรรมเป็น

ผู้เข้าไปจัดศูนย์การเรียนรู้จริยศึกษาในวัดด้วย  ซ่ึงเป็นการรณรงค์ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้องดําเนินการจัดกิจกรรม

รณรงค์ในโรงเรียนให้ประกอบพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ   ดังนั้น การสร้างความสันพันธ์แนวราบในชุมชนระหว่างบ้าน 
วัด โรงเรียน ควรใช้แนวทางปรับตัวของสถาบันหลักของประเทศไทยกับความเชื่อมโยงการพัฒนาเยาวชนภายใต้พลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางสังคมและแรงขับเคลื่อนกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมค่านิยมและปฏิบัติ

ตามศีลธรรม มาใช้ในการดําเนินชีวิต ตลอดท้ังการส่งเสริมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)ของเยาวชนโดย

สร้างตัวแบบให้มากข้ึน แม้ว่าจะมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ตาม แต่ผู้ปกครองจะต้องเป็นตัวแบบท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่ี

ใกล้ตัวเด็กมากท่ีสุด การประกาศตนเป็นพุทธมามกะจึงเป็นกิจกรรมทางศาสนพิธีและเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีบุคคลจะได้

กระทําต่อกันและต่อหน้าพระสงฆ์ จึงเป็นการให้คําม่ันต่อการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของชาวไทยเพื่อดํารงไว้ซ่ึง

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมโลกตลอดไป 
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การพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค:์ กรณีศึกษา ไทยฟิต (Thai Fit) 
A Creative Development of Applied Thai Dance: A Case Study of Thai Fit 

 

 ชลกานต์ หงสะมัต  
 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
nhomtom@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์
เชิงสร้างสรรค์จากกรณีศึกษาไทยฟิต (Thai Fit) และ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์
อย่างย่ังยืน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้ก่อต้ังไทยฟิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย และผู้ร่วม
กิจกรรมกับไทยฟิต 

ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ไทยฟิตได้พัฒนารูปแบบชั้นเรียนเคลื่อนท่ีสําหรับกลุ่มเป้าหมายแบ่งได้เป็น  
3 ประเภทด้วยกัน คือ Thai Folk, Thai Myth และ Thai Martial Arts ซ่ึงแต่ละประเภทแบ่งระดับความยากง่ายตามชั้นเรียน 
ส่วนผลการศึกษาปัญหาของไทยฟิตพบว่า ปัจจุบันการเผยแพร่ไทยฟิตยังจํากัดอยู่ในวงแคบ รวมท้ังยังไม่ได้มีการทําประชาสัมพันธ์
ให้เป็นท่ีรู้จัก อีกท้ังยังไม่ได้มีการกําหนดราคาค่าเรียนไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังไม่ได้มีการวางรูปแบบในการดําเนินงานในรูปแบบ
ธุรกิจอย่างชัดเจน  

สําหรับข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืนนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ได้เสนอแนะแนวทางในการดําเนินการพัฒนา 3 ประการคือ ไทยฟิตเองควรจะต้องมีการดําเนินการในรูปแบบของธุรกิจท่ีชัดเจน 
เพ่ือกําหนดเป้าหมายและดําเนินการอย่างมีระบบ มีการวางรูปแบบให้มีความหลากหลายเพ่ือสามารถเข้าถึงหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณะท่ีกว้างข้ึน และผลักดันให้มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์สําหรับ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 
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Abstract 
 

The two main research objectives are 1) to study the situations and the creative development 
form of applied Thai dance case study called "Thai Fit", and 2) to propose the guidelines for sustainable and 
creative development of the applied Thai dance. The data were conducted by the qualitative methodology 
using focus group discussion, participant observation, as well as in-depth interviews with the three major 
groups of informants, i.e., founders of Thai Fit, Thai dance experts, and Thai Fit's participants. 

The results from the current situation show that Thai Fit has developed the mobile classes for 
three target groups which are: Thai Folk, Thai Myth and Thai Martial Arts. Each group is classified by its class 
levels. The research shows that Thai Fit currently has some problems pertaining to the limited dissemination 
as well as the public relations. Furthermore, Thai Fit does not define its tuition fee since it has not been 
set up with its form of business operation. 

For the purpose of sustainable and creative development of Thai dance, the informants suggest 
three guidelines. Firstly, Thai Fit is required to be developed into the form of business operation so that the 
objectives and management will be more systematic. Secondly, diversity of styles will effectively expand 
Thai Fit to various target groups and to public. Lastly, academic information and research will be beneficial 
as Thai Fit's empirically academic evidence for developing its concrete curriculums and classes in the future. 
 
Keywords: cultural capital, applied Thai dance, Thai fit, intangible cultural heritage 
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1. บทนํา  
 

นาฏศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีสืบทอดกันมาแต่อดีต ภาพ

ของนาฏศิลป์ไทยในอดีตถือเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินชีวิตในเวลาปกติและในโอกาสสําคัญต่าง ๆ การสืบสานองค์ความรู้

ของนาฏศิลป์ไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เหมือนจะได้รับความนิยมน้อยลงไป บทบาทของนาฏศิลป์ไทยทุกวันนี้เป็นเพียง

สัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีอารยะของชาติ เป็นการแสดงเพ่ือความรื่นเริงบันเทิงในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการแสดงออก
ให้ต่างชาติเห็นถึงความมีวัฒนธรรม 

จากกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทําให้วัฒนธรรมบางอย่างถูกแทนท่ีด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
ภาพของนาฏศิลป์ไทยเองก็เช่นกัน ทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยกลายเป็นเร่ืองไกลตัว จับต้องยาก ตลอดจนยากต่อ

การเข้าใจและเข้าถึง ความทรงจําสุดท้ายของหลาย ๆ คนกับนาฏศิลป์ไทยจึงมีเพียงวิชาหน่ึงในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

หรือวิชาเลือกเสรีในระดับมัธยมศกึษาแล้วก็จางหายไป 
นาฏศิลป์ไทยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วตามกาลเวลาและยุคสมัย แต่ภาพของการแสดงแบบเดิม ๆ ท่ีคน

ยังนึกถึงและให้ความสําคัญเฉพาะบางโอกาส บางสถานที่ ยังคงมีอยู่ จึงเกิดความพยายามที่จะปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ

นาฏศิลป์ไทยให้สามารถดึงดูดความสนใจแก่คนท่ัวไปได้มากข้ึน ซ่ึงอาจทําให้ได้รับความนิยมและกลับมาเห็นคุณค่าของ

ศิลปะการแสดงแต่ด้ังเดิมข้ึนมาได้ ดังนั้น ในการท่ีจะดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงนาฏศิลป์ไทยน้ี จึงควรเป็นการ

อนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาโดยผ่านข้ันตอนและบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยซ่ึงเป็นเสมือนตัวกําหนดทิศทางความอยู่

รอดของศิลปะประเภทนี้ 
การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบันถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการดูแลจากระบบอุปถัมภ์ของกษัตริย์และ

เจ้านายมาสู่สังคมในระบบทุนนิยมมากขึ้น ทําให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันต้องอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ
บริหารจัดการและการตลาด เพ่ือให้สัมพันธ์กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้เป็นความจําเป็นอย่างย่ิงในการอยู่รอดของ

ศลิปะแขนงนี้ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองของการเพิ่มมูลค่าเพ่ือเป็นทุนส่งเสริมในกิจกรรมการแสดงนั้น ๆ ท้ังนี้ควรจะต้องเป็นสิ่งท่ี

ตามมาจากเรื่องของคุณค่า หรือการทําให้ผู้ชมหันกลับเข้ามาให้ความสนใจมากข้ึนก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการทําให้เป็น

สินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Product) ของสุรพล วิรุฬรักษ์ (2547, น. 134) ท่ีเป็นผู้เปิดประเด็น “นาฏยพาณิชย์” ว่าเป็น

การมองนาฏศิลป์ในเชิงธุรกิจการขายสินค้าทางวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการทําธุรกิจการแสดง (Show 
Business) อย่างหน่ึง ถ้าจะให้คงอยู่รอดได้ต้องคิดให้เป็นพาณิชย์ศิลป์ เป็นนาฏยพาณิชย์เหมือนกัน ซ่ึงจะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ มีการเสนอจุดขาย และการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือให้ธุรกิจเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับลูกค้าหรือผู้ชมการ

แสดงท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในศิลปะการแสดงประเภทน้ีไม่มากนัก ท้ังนี้ เพ่ือการยอมรับของผู้คนในสังคม และเป็นการ

เพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรมให้กับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยอีกทางหนึ่งด้วย เห็นได้จากการนํานาฏศิลป์ไทยไปผนวกไว้กับโรง

ละครต่าง ๆ ท่ีสร้างสรรค์งานเพื่อเป็นการส่งออกวัฒนธรรมของไทยไปสู่สายตาของท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น นาฏย

ศาลา หุ่นละครเล็ก หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโรงละครอักษรา โรงละครเฉลิมกรุง และโรงละครสยามนิรมิต ฯลฯ 
สืบเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนหลังช่วงฟองสบู่แตก หรือปีแห่งวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 

จนกระท่ังการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 10 ท่ีมีการระบุชัดเจนถึงเร่ืองการเพ่ิมคุณค่าของสินค้า

และบริการ (Value Creation) บนฐานของความรู้และนวัตกรรม โดยเน้นการสร้างคุณค่าตลอดเรื่อยมาจนถึงฉบับท่ี 11 
รัฐบาลยังมีแนวคิดในการสร้างความสมดุลระหว่างทุนท้ัง 3 ทุนอีกด้วย นั่นคือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม บริบทของทุนอาจมีความละเอียดและ

ซับซ้อนข้ึน โดยมีทุนใหม่เพ่ิมเข้ามาเป็น 6 ทุน ซ่ึงทุนวัฒนธรรมถือเป็นทุนเดิมท่ีมีส่วนสําคัญมาก และเป็นตัวจักรสําคัญในการ

เชื่อมโยงทุนด้านอ่ืน ๆ เข้าหากัน เป้าหมายเพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือการพัฒนาประเทศในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคมให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปอย่างย่ังยืน (ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2555, น. 79) 
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การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยประสงค์ท่ีจะศึกษาเรื่องของการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา ไทย

ฟิต (Thai Fit) เนื่องจากพื้นฐานแนวความคิดของการสร้างสรรค์นั้น เป็นการนํานาฏศิลป์ไทยไปผสมผสานกับการออกกําลัง

กาย ท่ีถือเป็นกระแสนิยมในปัจุบันนี้ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันนี้กระแสนิยมเรื่องของการดูแลร่างกายและสุขภาพกําลังเป็น

ท่ีนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาหารสุขภาพหรือการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ท่ี
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการออกกําลังกายอยู่เสมอ หรือผู้ประกอบการท่ีทําธุรกิจเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคก็มี

แนวโน้มท่ีจะสร้างสินค้าและบริการท่ีออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน จึงทําให้

ผู้วิจัยคิดว่าการนํานาฏศิลป์ไทยมาผสมผสานกับการออกกําลังกายไทยฟิต (Thai Fit) นี้ จะสามารถเป็นอีกหนึ่งในการพัฒนา

งานสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนางานเชิง

สร้างสรรค์โดยการนําทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นนาฏศิลป์ไทยมาต่อยอด รวมท้ังการนํารูปแบบแนวทางของนาฏศิลป์ไทยไป

ประยุกต์เข้ากับการออกกําลังกายท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมว่าจะปรากฏออกมาเป็นเช่นไร อีกท้ังยังสนใจท่ีจะ

พิจารณาตลาดผู้บริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบผสมผสานเช่นนี้ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาไทยฟิต (Thai Fit)  
2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจาก 3 กลุ่มตัวอย่างคือ
กลุ่มของผู้ริเริ่มก่อต้ังไทยฟิต (Thai Fit) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยกับการออกกําลังกาย รูปแบบท่ีแปรเปลี่ยน

ไปของนาฏศิลป์ไทยกับไทยฟิต (Thai Fit) เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างข้ึน และกระบวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ท่ีสองเป็นเรื่องของทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อแนวทางการนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจ และกลุ่มสุดท้ายทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทําความรู้จักกับไทยฟิต (Thai 
Fit) ท้ังก่อนและหลังจากท่ีได้ร่วมกิจกรรมแล้ว โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังน้ี 

 

3.1 แบบสังเกต (Observation) 
ใช้การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เลือกท่ีจะสังเกตดูพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รวมถึงตัวผู้ถ่ายทอดและบรรยากาศในการเรียนการสอน และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
กล่าวคือตัวผู้วิจัยเองจะเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนเป็นเหมือนผู้เข้าร่วมกิจกรรรมคนหน่ึง เพ่ือให้ได้ข้อมูลของภาพรวมอย่างเป็น

ธรรมชาติมากท่ีสุดและเพื่อท่ีจะได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
 

3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview)  
เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ริเร่ิมก่อต้ังไทยฟิต (Thai Fit) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์

ไทย นอกจากนั้นยังมีการใช้แบบสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focused Group) ในกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับไทยฟิต 
(Thai Fit) โดยผู้วิจัยวางกรอบคําถามท่ีต้องการทราบไว้เบื้องต้น แล้วจึงนําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์และ

นําเสนอออกมาเป็นความเรียง 
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4. ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาคร้ังนี้ จึงได้ทราบว่าไทยฟิตเป็นการออกกําลังกายรูปแบบใหม่ท่ีรวมศาสตร์ของรําไทยและการออก

กําลังกายเข้าด้วยกัน เกิดข้ึนจากความต้ังใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความใกล้ชิดผูกพันกับนาฏศิลป์ไทยมาต้ังแต่วัยเยาว์ จากแนวคิด
ของขจิตธรรม พาทยกุล และมาดาพร น้อยนิตย์ ผู้ก่อต้ังและผู้ร่วมก่อต้ังไทยฟิต (Thai Fit) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อต้ังไทยฟิต (Thai Fit) 
ที่มา: https:// readthecloud.co/entrepreneur-12/ 

 

จุดประสงค์ของการเริ่มต้นก่อต้ังของไทยฟิตนั้นไม่ได้ใช้เรื่องธุรกิจเป็นตัวต้ัง แต่เกิดจากความต้องการท่ีจะขยายฐาน

ของผู้ท่ีมีความสนใจนาฏศิลป์ไทยให้กว้างข้ึน โดยนํากระแสนิยมในปัจจุบันเข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุนแนวความคิดและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ขึ้นมาจากทุนทางวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและ

ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยกระบวนการทํางานเร่ิมจากการทํางานร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา คือ 
นายแพทย์ฐานิศร์ ชื่นมีเชาว์ แพทย์ประจําบ้านสวนสหคลินิก จนได้ข้อมูลออกมาว่าจากท่วงท่าของนาฏศิลป์ไทยด้ังเดิมบางท่า

อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับท่าทางของร่างกายมนุษย์ บางท่าทางอาจจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ หรือบางท่า ถ้าหากต้องการ

จะใช้ท่าทางนั้นมาเป็นการออกกําลังกายอาจจะต้องมีการปรับองศาบิดตัวหรือจัดระเบียบร่างกายใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สรีระและร่างกายมนุษย์มากข้ึน เช่น การนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานอาจไม่เหมาะสมกับผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องเข่า เกิดเป็นผลเสียกับผู้

ปฏิบัติ ฯลฯ 
หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้ไปปรึกษาทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือวางรูปแบบของไทยฟิตให้เหมาะสม

และชัดเจนข้ึน ท้ังเร่ืองระยะเวลาในการออกกําลังกาย การออกแบบท่าทางต่าง ๆ นํามาร้อยเรียงให้เป็นรูปแบบการออกกําลัง

กาย 1 ชุดท่ีชัดเจน ซ่ึงเทียบเคียงได้กับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เริ่มต้นอบอุ่นร่างกาย เข้าสู่
การออกกําลังกาย และคูลดาวน์เพ่ือคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จากรูปแบบนี้ทําให้การออกแบบชั้นเรียนหรือหลักสูตรของไทย

ฟิตมีความเหมาะสมและลงตัว เพราะการวางรูปแบบท่ีเริ่มจากการอบอุ่นร่างกายไปจนถึงการคูลดาวน์นั้นจะทําให้อัตราการ

เต้นของหัวใจของผู้ปฏิบัติอยู่ในช่วงจังหวะท่ีถือได้ว่าเป็นการออกกําลังกายตามหลักปฏิบัติอย่างแท้จริง 
นอกจากเร่ืองการวางรูปแบบชั้นเรียนแล้ว ยังมีเรื่องท่ารําท่ีนํามาปรับใช้ ความต้ังใจของ ผู้ก่อต้ังเองนั้นต้องการท่ีจะ

ขยายฐานกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจเร่ืองนาฏศิลป์ให้กว้างข้ึน จึงได้สอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยลงไปในชั้นเรียนของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1443
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ไทยฟิตด้วยเช่นกัน ผู้ก่อต้ังจึงใช้ประเภทต่าง ๆ ของนาฏศิลป์ไทย เช่น ระบํา รํา ฟ้อน มากําหนดประเภทของไทยฟิต โดย
รูปแบบของไทยฟิตนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 

4.1 Thai Folk เป็นการนํานาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 4 ภาค มาประยุกต์ เช่น รํากลองยาว ฯลฯ ซ่ึงในปัจจุบันนี้มีการนําท่า

รําจากรํากลองยาวมาปรับให้เป็นการออกกําลังกายในรูปแบบของไทยฟิต (Thai Fit) เพียงอย่างเดียว ส่วนรําประเภทอื่น ๆ ยัง
อยู่ในช่วงของการพัฒนาท่ารําและหลักสูตร 

4.2 Thai Myth เป็นการดึงอัตลักษณ์ของท่ารําต่าง ๆ จากละคร ตํานาน และตัวละครในวรรณคดีไทยมาปรับใช้ 
เช่น ระบํานกยูง ฯลฯ นอกจากระบํานกยูงแล้ว ในระหว่างนี้กําลังมีการนําระบําสุโขทัยมาปรับให้เป็นการออกกําลังกายแบบ

ไทยฟิตด้วยเช่นกัน อยู่ในข้ันตอนของการปรับและนําไปปรึกษากับทีมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสรีรวิทยาและนักวิทยาศาสตร์

การกีฬา  
4.3 Thai Martial Arts เป็นคลาสรําท่ีนําศิลปะป้องกันตัวหรือโขนมาประยุกต์ให้เป็นการออกกําลังกายที่

ผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย ท้ังท่ารําโขนเบื้องต้น อย่างเช่น ท่าเต้นเสา หรือท่าบัวชูฝัก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการนําท่าทาง

ของศิลปะป้องกันตัวอย่างมวยไทย มาประยุกต์ให้เป็นหนึ่งในท่าทางการออกกําลังกายแบบไทยฟิต (Thai Fit) ด้วยเช่นกัน 
 

องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของไทยฟิตคือเร่ืองของเพลงที่นํามาใช้ประกอบการออกกําลังกาย เพลงมีความสําคัญมาก

ท้ังทางนาฏศิลป์ไทยหรือแม้แต่ไทยฟิต สําหรับเพลงของไทยฟิตนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ก่อต้ัง เนื่องจากว่าไม่
สามารถนําเพลงดั้งเดิมท่ีมีอยู่แล้วของนาฏศิลป์ไทยมาใช้ได้ เนื่องจากจังหวะของดนตรีท่ีมีความอ่อนช้อย ไม่เหมาะสมกับ

รูปแบบการออกกําลังกาย จึงต้องมีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ท้ังหมดเพ่ือให้ตรงกับส่วนต่าง ๆ ของรูปแบบ ตั้งแต่การอบอุ่น

ร่างกาย การออกกําลังกาย และการคลายกล้ามเนื้อ โดยนําเพลงไทยด้ังเดิมมามาใส่ดนตรีสังเคราะห์เข้าไปเพ่ือให้มีความร่วม

สมัยและเหมาะสมกับวัตถุปรสงค์ในการออกกําลังกาย 
องค์ประกอบอีกประการหนึ่งของนาฏศิลป์ไทย คือ เคร่ืองแต่งกาย สําหรับไทยฟิตนั้นหยิบเอาโจงกระเบนท่ีถือเป็น

เครื่องแต่งกายพื้นฐานของผู้เรียนนาฏศิลป์ไทยทุกคนมาเป็นเครื่องแต่งกายหลัก ท้ังนี้ ขจิตธรรม พาทยกุล (2562) กล่าวว่า 
“เรื่องของเครื่องแต่งกายของไทยฟิตถือว่าเป็นอย่างหนึ่งท่ียอมรับว่าเป็นเรื่องของการตลาด เพราะมีการนําผ้าท่ีมีลวดลายหรือ

มีสีสันสดใสมาตัดให้เป็นกางเกงแต่เป็นรูปทรงของโจงกระเบน ให้ดูเหมือนเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง” ซ่ึงตรงนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นสิ่งท่ี

โดดเด่นออกมาจากขนบเดิมท่ีมีมาแต่โบราณจากภาพท่ีเห็นชินตาของความเป็นนาฏศิลป์ไทยจะเป็นการนุ่งโจงกระเบนสีแดง

เป็นพ้ืนฐานหลัก จากการสังเกตแบบเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้วิจัยทําให้เห็นว่าผ้านุ่งหรือเครื่องแต่งกายของไทยฟิตนั้นมี

หลากหลายสีสันและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลายจุด ลายตาราง ผ้าสีพ้ืนท่ีนอกเหนือไปจากสีแดงหรือสีน้ําเงินท่ีเป็นสีพ้ืนฐานปกติ

ท่ัวไป ทําให้ดูแปลกใหม่และร่วมสมัย สะท้อนให้ความเป็นไทยฟิตดูมีอัตลักษณ์และแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง ท้ังยังดึงดูดความ

สนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากด้วยเช่นกัน 
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ภาพท่ี 2 เครื่องแต่งกายของไทยฟิตท่ีเป็นผ้านุ่งโจงกระเบนลายต่าง ๆ 

ที่มา: https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-3576-id.html 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มแล้วนั้น จึงได้ข้อเสนอแนะ

แนวทางออกมา ดังน้ี 
 

5.1 ข้อเสนอแนะด้านการดําเนินการของไทยฟิต 
5.1.1 ควรมีการพัฒนาและวางรูปแบบชั้นเรียนของไทยฟิตให้ชัดเจนและมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือท่ีจะดึง

ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้ก่อเกิดในระยะยาว 
 5.1.2 ควรดําเนินการสรุปต้นทุนตัวเลขท่ีชัดเจนแน่นอนเพ่ือวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะ
ส่งผลไปสู่การกําหนดราคาของชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิผลในการสร้างมูลค่า 
 5.1.3 วางแผนเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีจะนําชั้นเรียนไทยฟิตไปถึงกลุ่มผู้ท่ีสนใจได้มากข้ึน เช่น อาจ
มีการขยายพ้ืนท่ีการเรียนไปให้มากย่ิงข้ึน ฯลฯ 
 5.1.4 ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ชื่อของไทยฟิตเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
 5.1.5 สนับสนุนให้มีตําราหรืองานวิจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ไทยฟิตมีความแข็งแรงและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนในทุก

วงการ เช่น นาฏศิลป์ไทย รวมไปถึงวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือเป็นฐานในการสนับสนุนเป้าหมายของไทยฟิตในลําดับต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.2.1 ควรมีการศึกษาตลาดและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากย่ิงข้ึน ลงรายละเอียดเรื่องของความพึง

พอใจเพื่อนํามาพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาชั้นเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง 
5.2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดกับธุรกิจท่ีมีการดําเนินการท่ีใกล้เคียงกับไทยฟิต แม้ว่าอาจจะ

ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรง แต่เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราจะสามารถไปดึงฐานลูกค้ามาได้ 
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บทคัดย่อ  

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาถึงการสื่อความหมายของร้านคาเฟ่ขนมไทย 2) เพ่ือศึกษาถึง

การสร้างอัตลักษณ์ หรือตัวตนในร้านคาเฟ่ขนมไทย 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ในร้านคาเฟ่
ขนมไทย โดยการศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้คือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกร้านคาเฟ่ขนมไทยจํานวน 9 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ร้านคาเฟ่ขนมไทยใช้โซเชียลมีเดีย การตกแต่งร้าน เมนู และการนําเสนอขนมไทยเพ่ือ
สื่อความหมาย โดยลักษณะของเนื้อหาถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย สะดุดตาผู้ชม กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกร่วมกับ
สิ่งท่ีนําเสนอ สร้างบรรยากาศให้โดดเด่นโดยการนําเอาความเป็นไทยมาใช้สื่อความหมายภายในร้านเพ่ือสร้างอัตลักษณ์แก่ร้าน
ตามรสนิยมและความถนัดของตน เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย ตามกลุ่มเป้าหมายของร้านคาเฟ่
ขนมไทยท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ ซ่ึงต้องการความแปลกใหม่และความแตกต่างในการบริโภคขนมไทย แนวทางในการ
สื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ในร้านคาเฟ่ขนมไทย ผู้ประกอบการควรสร้างบรรยากาศภายในร้านให้มีความเพลิดเพลิน 
สร้างมาตรฐานให้ร้านคาเฟ่ขนมไทยด้วยการให้ข้อมูลท่ีเป็นเอกภาพเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน ใช้ภาพและภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย
ควบคู่ไปกับการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์หรือคุณค่าของขนมไทยผ่านการใช้กลยุทธ์ในการสร้างอัตลักษณ์ทางการตลาดท้ังสี่ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ 

 
คําสําคัญ: การสื่อความหมาย  การสร้างอัตลักษณ์  ร้านคาเฟ่ขนมไทย  
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Abstract 
 

The objectives of this master thesis were 1) to study the interpretation methods used in Thai 
desserts cafe 2) to study the identity or subjectivity of Thai desserts cafe 3) to study the interpretation 
and identity-creation approaches of Thai desserts cafe. This thesis is a qualitative research using in-
depth interviews to collect data from Thai desserts cafe in Bangkok. The findings indicating that the 
interpretation in Thai desserts café use social media, decoration, menus and dessert presentation to 
convey meaning. The nature of the content is modified to be modern and attract viewers to encourage 
the recipients to feel shared with what is presented. The atmosphere is created to be distinguished by 
applying Thai culture to convey the meaning within the cafe to create an identity for the cafe according 
to their tastes and aptitudes in order for consumers to realize the value of Thai desserts. The sample group 
of the Thai desserts cafe was new generation and foreigners because they want novelty and differences 
in Thai dessert consumption. In terms of ways to interpret and create the identity of Thai desserts cafe, 
the entrepreneurs should create an atmosphere in the cafe to make the atmosphere of the cafe enjoyable. 
They should create a standard for Thai desserts cafe by providing the unity information for understanding 
for every people by using images and languages that were concise and easy to understand, along with 
performances to show the identity or value of Thai desserts by using strategies to create marketing identities 
in all four aspects which were benefits, attributes, values, and personality. 
 
Keywords: interpretation, identity creation, Thai dessert cafe 
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1. บทนํา  
 

ขนมไทยอยู่คู่กับสังคมไทยมาต้ังแต่โบราณและจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพ

บุรุษต้ังแต่ยุคสุโขไทย แสดงถึง ประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติไทยด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการเลือกสรรวัตถุดิบท่ีหา

ได้ง่ายในท้องถ่ินสู่วิธีการทําท่ีพิถีพิถัน การปรุงแต่งท่ีมีความประณีตให้มีลักษณะและการตกแต่งสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม

ชวนรับประทาน อันแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ ตลอดจนใช้ขนมไทยในงานเทศกาลในปัจจุบันการบริโภคขนมไทย

ได้เปลี่ยนไป ประชาชนบริโภคขนมไทยได้อย่างอิสระเสรี นอกจากจะสามารถบริโภคเป็นอาหารว่าง รับประทานควบคู่กับชา

หรือกาแฟได้ในชีวิตประจําวันแล้ว และยังสามารถกลายเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ โดยมีมิติท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจ (อบเชย, 
2562: 1-26) และเมื่อยุคเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์คนในสังคมมีทางเลือกในการบริโภคมากข้ึนจึงหันไปบริโภคขนมจากต่างประเทศ 
ในขณะเดียวกันปัจจุบันพบว่าตลาดร้านอาหารในไทย มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 3-5% ทุกปี โดยกลุ่มร้านกาแฟ มีมูลค่าตลาดสูงสุด 
ประมาณ 20,000 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) และในส่วนของร้านคาเฟ่ Euromonitor คาดว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจ
คาเฟ่ในประเทศไทยจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 10,172.3 ล้านบาทในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยระหว่างปี 
2558 – 2562 ท่ีร้อยละ 2.3 ต่อปี (Foodstory, 2561) ผู้ประกอบการร้านจึงเล็งเห็นช่องทางในการทําธุรกิจด้วยการนําขนม

ไทยมาใช้สร้างอัตลักษณ์ให้กับร้านคาเฟ่ โดยนําเอาขนมไทยซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะและถือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural 
Commodity) มายกระดับและเพ่ิมมูลค่าให้เป็นร้านคาเฟ่ขนมไทย ประยุกต์ให้มีความทันสมัยเพ่ือให้ผู้บริโภคยุคใหม่เกิดความ

สนใจและให้ความสําคัญกับการบริโภคขนมไทยมากขึ้น การสร้างอัตลักษณ์จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความแตกต่าง การ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่า โดยเป็นทุนในการสร้างสรรค์ออกแบบสินค้าของไทยท่ีสําคัญเชื่อมโยงกับรากฐานทาง

วัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) (ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2555: 79) ซ่ึงการสื่อความหมายมี

ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงสําหรับการสร้างอัตลักษณ์สินค้าโดยการส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารเพ่ือท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด 
โดยผู้ท่ีสื่อสารสินค้าออกไปให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือมีความได้เปรียบดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการสื่อสารความหมาย

ทุกรูปแบบรวมถึงการสื่อสารการตลาดไว้ด้วยกัน (เสรี วงษ์มณฑา, 2547: 25-26) จากสาเหตุข้างต้นนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาการสื่อสารความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ของร้านคาเฟ่ขนมไทยในมุมของผู้ประกอบการว่ามีการสื่อความหมาย

และการประกอบสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนไปยังผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ร้านคาเฟ่ขนมไทยได้แฝงสัญญะอะไร อาทิการตกแต่ง

ร้าน การนําเสนอ สื่อ การเลือกใช้ถ้อยคําในเมนู ตลอดจนวิธีการรับประทาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําข้อมูล

เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้ขนมไทยให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือการนําเอาการสื่อความหมายและการ

สร้างอัตลักษณ์ไปใช้ในบริบทอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 

2.1 เพ่ือทําความเข้าใจถึงการสื่อความหมายของร้านคาเฟ่ขนมไทย 
2.2 เพ่ือทําความเข้าใจถึงการสร้างอัตลักษณ์ หรือตัวตนในร้านคาเฟ่ขนมไทย 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ในร้านคาเฟ่ขนมไทย 

 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1 ขอบเขตทางด้านพ้ืนท่ี 
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มุ่งความสนใจท่ีจะศึกษาการสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ของร้านคาเฟ่ขนมไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจะเลือกร้านคาเฟ่ขนมไทยท่ีได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคจากการจัดลําดับรีวิว 3 – 5 ดาว จากเว็บไซต์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1449
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Wongnai เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ท่ีมีความน่าเชื่อถือในด้านการค้นหาร้านอาหารอันดับ 1 ของประเทศไทยโดยมีการรีวิวจากผู้ท่ี

ไปรับประทานอาหารมาจริง 
 

3.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
3.2.1 การสื่อความหมายในร้านคาเฟ่ขนมไทย ได้แก่ โซเชียลมีเดีย, การตกแต่งร้าน, เมนูของขนมไทย และการ

นําเสนออาหาร 
 

3.2.2 การสร้างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนในร้านคาเฟ่ขนมไทย 
 

3.3 ขอบเขตทางด้านประชากร 
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มประชากร ได้แก่ 

ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ขนมไทยจํานวน 9 ร้าน และการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยจะทําการ

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในต้ังแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

4. ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ขนมไทยเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน การ

สังเกตการณ์และการวิเคราะห์จากเอกสาร พบว่าการเกิดข้ึนของร้านคาเฟ่ขนมไทยเร่ิมต้นจากความชอบและมองเห็นถึงคุณค่า

ของขนมไทย รวมถึงความรู้ทางด้านการทําขนมไทยและการทําธุรกิจท่ีสืบทอดกันมาแต่รุ่นก่อน เม่ือยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป 
คนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการบริโภคขนมมากข้ึน ขนมไทยค่อย ๆ ถูกลดบทบาท เม่ือไม่มีผู้บริโภคคนขายก็เลิกผลิต ขนมไทย

บางอย่างจึงหาทานยาก อีกท้ังวัตถุดิบบางอย่างยังเสียง่ายทําให้ผู้ประกอบการต้องประยุกต์สูตรขนมไทยดั้งเดิมให้มีความเข้า

กับยุคสมัย ท้ังนี้ผู้ประกอบการจะใช้ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างเดิมของสูตรอาหารมาผสมผสานกับวัตถุดิบของขนม

ต่างประเทศและพัฒนาเป็นขนมไทยฟิวชั่นซ่ึงข้ึนอยู่กับรสนิยมและความถนัดของผู้ประกอบการด้วย อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับคุณภาพของขนมไทยโดยจะให้ความสําคัญกับรสชาติขและการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือการนําเสนอขนมไทย การตกแต่งร้าน และโซเชียลมีเดียตามลําดับ ซ่ึงปัจจัยท้ังหมดนี้ต้องใช้หลักการสื่อสาร

ความหมายและกลยุทธ์การตลาดในการสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้และจดจําถึงอัตลักษณ์ของร้านคาเฟ่ขนมไทย

ในแต่ละร้าน โดยผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะห์การสื่อความหมาย 
4.2 ผลการวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ 

 

 4.1 ผลการวิเคราะห์การสื่อความหมายตามแนวคิดของ (Tilden, 1977 : 8-9) และ แบล็ค (Black 2003 : 
125-131) 

ในส่วนของผลวิเคราะห์ในเรื่องการสื่อความหมายพบว่ามีสื่อหลักท่ีร้านคาเฟ่ขนมไทยใช้ในการสื่อความหมายมี 4 
หัวข้อดังนี้ (1) โซเชียลมีเดีย (2) การตกแต่งร้าน (3) เมนูของขนมไทยและการใช้ภาษา (4) การนําเสนออาหารผ่านรูปลักษณ์

และวัตถุดิบ 

 

4.1.1 การส่ือความหมายผ่านโซเชียลมีเดีย 
4.1.1.1 ตามความสนใจและประสบการณ์ของผู้สื่อความหมายด้านการให้ข้อมูล 
การสื่อความหมายผ่านโซเชียลมีเดียในร้านคาเฟ่ขนมไทยส่วนใหญ่พบว่าผู้ท่ีกดไลก์ รีวิวคาเฟ่และแชร์ภาพ

ลงบนโซเชียลมีเดียของตนร้านขนมไทยจะอยู่ในช่วงวัยทํางานซ่ึงเป็นวัยท่ีมีกําลังในการซ้ือขนมไทยที่ร้านคาเฟ่ขนมไทย 
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4.1.1.2 การใช้ข้อมูลเพ่ือสื่อความหมาย 
การใช้ภาพเพ่ือส่งสารให้แก่ผู้ชมท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้เพ่ือใช้สื่อความหมายทางโซเชียลมีเดียมีสองปัจจัย

หลักคือ บรรยากาศของร้านและภาพของขนมไทยซ่ึงส่วนใหญ่จะนําเสนอรายการสุดยอดของทางร้าน โดยทางร้านสามาถ

ประชาสัมพันธ์ภาพให้ผู้รับสารเห็นด้วยการเลือกต้ังกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ เพศ สถานภาพ พ้ืนท่ี 
 

4.1.1.3 การส่ือความหมายด้วยการใช้ศิลปะ 
ภาพหรือวีดิทัศน์ของขนมไทยและบรรยากาศร้านอาหารท่ีถูกตกแต่งมาเป็นอย่างดีผ่านรสนิยมของเจ้าของ

ร้านหรือผู้ท่ีมีทักษะในการถ่ายภาพ เทคนิคในการตกแต่งรูปภาพ รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพและตัดต่อ เป็นสิ่งสําคัญท่ีดึงดูดให้

ภาพหรือวิดีโอนั้นมียอดกดไลก์สูงกว่าภาพถ่ายท่ีดูธรรมดาปราศจากความชํานาญ โดยภาพท่ีสวยงามเป็นการประชาสัมพันธ์

ร้านและเมนูอาหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.1.1.4 การส่ือความหมายด้วยการกระตุ้นอารมณ์หรือความรู้สึก 
ภาพของขนมไทยท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงามและบ่งบอกถึงรายละเอียดของความประณีต อ่อนช้อย 

ตลอดจนโทนสีของภาพก็ทําให้อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันออกไป อีกท้ังการจัดแสงให้ขนมมีความมันเงาก็จะให้

ความรู้สึกน่ารับประทาน ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างสนใจและความรู้สึกอยากรับประทานให้แก่ผู้ชม 
 

4.1.1.5 การส่ือความหมายแบบภาพรวม 
ด้วยยุคสมัยปัจจุบันท่ีข้อมูลข่าวสารส่งผ่านกันอย่างรวดเร็ว ผู้คนในสังคมอ่านและแชร์ข่าวสารบนโซเชียล

มีเดียแทบจะตลอดเวลา การสื่อสารความหมายจากภาพหรือวีดิทัศน์ในโซเชียลมีเดียของร้านขนมไทยส่วนใหญ่จึงมีใจความ

กระชับ ไม่เน้นตัวหนังสือ แต่จะเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพเพื่อท่ีให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและเข้าใจในทันทีถึง

การสื่อสารและอัตลักษณ์ของร้านแต่ละร้าน 
 

4.1.2 การส่ือความหมายผ่านการตกแต่งร้าน 
4.1.2.1 สถานท่ีและสื่อที่จัดแสดง 
ร้านคาเฟ่ขนมไทยท่ีมีการตกแต่งร้านอย่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร มีรูปแบบในการ

ตกแต่งร้านชัดเจน เช่น ร้านท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่ในย่านเมืองเก่า ร้านท่ีตกแต่งด้วยธีมทะเลหรือดอกไม้ บ้านเรือนไทย 
มักจะเป็นท่ีรู้จักและถูกพูดถึงหรือรีวิวผ่านบล็อกเกอร์ 

 

4.1.2.2 การเชื่อมโยงประสบการณ์หรือความสนใจของผู้เยี่ยมชมกับสถานท่ีหรือของตกแต่ง 
ผู้ประกอบการแต่ละร้านจะทําการสํารวจพ้ืฎนท่ีเพ่ือทําธุรกิจ ซ่ึงจําเป็นต้องใช้ข้อมูลของพ้ืนท่ีชุมชนละแวก

ธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการเลือกของตกแต่งจะสื่อถึงอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของผู้ประกอบการซ่ึงจะ

ดึงดูดผู้บริโภคท่ีมีรสนิยมคล้ายคลึงกัน 
 

4.1.2.3 การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 
วัสดุท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้เพ่ือการตกแต่งร้าน หรือของเล่นภายในร้าน อย่างเสื้อผ้า เครื่องประดับ ให้

ผู้บริโภคได้ลองใส่หรือสัมผัสด้วยตา เช่น ของเก่าแก่โบราณในร้านกาแฟก่ึงพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การค้นพบและ

ตีความจากการสื่อความหมายด้วยตนเอง มักจะพบในร้านท่ีตกแต่งแบบไทย แต่พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความ

สนใจในส่วนนี้ 
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4.1.2.4 การส่ือความหมายท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและการสังเกตการณ์พบว่า ผู้บริโภคร้านคาเฟ่ขนมไทยส่วนใหญ่อยู่ในวัย

ทํางานมักมากับเพ่ือนหรือมาเป็นครอบครัว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีให้ใช้เวลาในการพูดคุยถึงเร่ืองท่ัวไปตลอดจนเร่ืองขนมไทยและ

บรรยากาศภายในร้าน 
 

4.1.2.5 การส่ือความหมายด้วยการกระตุ้นอารมณ์หรือความรู้สึก 
ร้านคาเฟ่ขนมไทยมักจัดพ้ืนท่ีให้ลูกค้าได้มีความเพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป

เพ่ือลงโซเชียลมีเดีย โดยเป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และช่วยให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ผู้บริโภค

ไม่ได้รู้สกึว่าถูกบังคับให้โฆษณาร้าน 
 

4.1.2.6 การส่ือความหมายด้วยการใช้ภาษา 
ผลการวิเคราะห์พบว่าการต้ังชื่อร้านและการเลือกโลโก้ของร้านคาเฟ่ขนมไทยจะต้องสื่อถึงร้านขนมไทย

ในทันทีและทําความเข้าใจกับความหมายโดยไม่ซับซ้อน เช่น โลโก้รูปมังคุดของร้านมังคุดคาเฟ่มีท่ีมาจากแต่เดิมร้านต้ังอยู่ใกล้

กับวังสวนมังคุด ร้านหวานละมุนสื่อถึงขนมไทยท่ีไม่หวานจนเกินไปแต่มีความหวานละมุนกําลังดี ร้านเสน่ห์มีสัญลักษณ์ไม้จวัก

อยู่ในโลโก้ของร้านซ่ึงสื่อถึงเสน่ห์ปลายจวัก เป็นต้น 
 

4.1.3 การส่ือความหมายผ่านเมนูของขนมไทยและการใช้ภาษา 
การตั้งชื่อเมนูก็คือสารท่ีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงอาหารในร้านของตนเองในแต่ละจาน โดยผู้ส่ง

สารได้นําความรู้ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นชื่อเมนูต่าง ๆ และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ในร้านคาเฟ่ขนมไทยของ

ตนมีความแตกต่างจากที่อ่ืนเช่น ร้านเฌอชีวาออกแบบเซตเมนูด้วยชื่อของสวรรค์แต่ละชั้น ได้แก่ นิมมานรดี ดุสิตา ยามา 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังใช้ความรู้เรื่องภาษาต่างชาติมาใช้สื่อความหมายในเมนู เช่น ร้านขนมฉัน มีการบรรยายเมนูอย่าง

ละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารท่ีเป็นชาวต่างชาติได้มากกว่า เช่นเดียวกับร้านเกลอท่ีใช้ท้ังภาษาไทย 
อังกฤษ เกาหลี จีน และญี่ปุ่นมาใช้ในเมนูจึงทําให้ตัวตนของร้านมีความเป็นสากลมากขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ภาพท่ีใช้

แสดงในเมนูก็มีความสําคัญในการสร้างการดึงดูดให้ลูกค้าสั่งเมนูนั้น ๆ รายการสุดยอดของร้านคาเฟ่ขนมไทยส่วนใหญ่จะขาย

เป็นชุด (Set) และภาพของรายการสุดยอดจะถูกใส่ไว้ในเมนูจะมีความโดดเด่นกว่าเมนูอ่ืน ๆ ท้ังขนาดของภาพและหรูหราหรือ

ความอลังการซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าท่ีมาต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 
 

 
ภาพท่ี 1 ชุดนิมมานรดี สื่อความหมายถึงสวรรค์ชั้นท่ี 5 

ที่มา: bkkmenu.com, ออนไลน์, 2561 
 

4.1.4 การส่ือความหมายผ่านการนําเสนออาหารและวัตถุดิบ 
การสื่อความหมายผ่านการนําเสนอรูปลักษณ์ของอาหารและวัถุดิบจะสามารถบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ 

(Character) ของขนมไทยจานนั้น ๆ และอัตลักษณ์หรือตัวตนของความเป็นร้านคาเฟ่ขนมไทยร้านนั้นให้มีความเป็นปัจเจก
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และสร้างการรับรู้และการจดจําในอัตลักษณ์ในมุมของผู้บริโภค ผู้ประกอบการเห็นพ้องต้องกันว่าขนมไทยเป็นขนมท่ีทําจาก

วัตถุดิบจากธรรมชาติจึงมีรสหวานน้อยและดีต่อสุขภาพมากกว่าขนมต่างประเทศแต่ร้านส่วนใหญ่ไม่ได้สื่อสารจุดเด่นนี้แก่

ผู้บริโภคเท่าท่ีควร จะไปมุ่งเน้นการนําเสนอขนมไทยให้มีความสวยงามผ่านภาชนะที่ใส่ การตกแต่งจานอาหารให้ดูน่า

รับประทาน ทําการสร้างภาพนิมิตและการเลียนแบบเสมือนจริง เช่น อาหารไทยชาววัง การจิบชาเหมือนผู้ดี เป็นต้น 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ตามแนวคิดของฟิลลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012 : 244) 
 

4.2.1 ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) 
ผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ในระดับท่ีมากท่ีสุด ในเร่ืองของรสชาติ 

และการนําเอาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาประกอบอาหาร เพ่ือให้สร้างความจดจําแก่ผู้บริโภคในเรื่องของรสชาติอร่อยกลมกล่อม

และมีกลิ่นหอม ทําให้ผู้บริโภคกลับมาบริโภคซํ้าและส่งต่อข้อมูลเร่ืองรสชาติแบบปากตอ่ปาก 
 

4.2.2 ด้านรูปร่างหน้าตา (Attributes) 
การตกแต่งร้านและการนําเสนอขนมไทยผ่านภาชนะ การตกแต่งจานอาหาร มีส่วนสําคัญในการดึงดูดลูกค้าให้

เข้ามาบริโภคขนมไทยในร้านเป็นครั้งแรกซ่ึงการสร้างอัตลักษณ์ด้านรูปร่างหน้าตานี้จะข้ึนอยู่กับรสนิยม ประสบการณ์และ

ความรู้ของผู้ประกอบการในแต่ละร้าน โดยจะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ของร้าน โดยจุดร่วมท่ีเหมือนกันของการตกแต่ง

ร้านและการนําเสนอคือผู้ประกอบการได้นําเอาความเป็นไทยวิถีชีวิตไทยด้ังเดิมมาสร้างอัตลักษณ์ของร้าน แม้กระท่ังร้านท่ีเป็น

ขนมไทยฟิวชั่นก็ยังมีการตกแต่งร้านหรือใช้ภาชนะ วัสดุในการนําเสนอขนมไทยที่สื่อถึงความเป็นไทย เช่น ภาชนะทองเหลือง 
การตกแต่งร้านด้วยสไตล์โคโลเนียลและเคร่ืองสาน เป็นต้น 
 

4.2.3 ด้านคุณค่า (Values) 
การวิเคราะห์เร่ืองคุณค่าในด้านการสร้างความเช่ือม่ันและการภาพลักษณ์ให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการยังคง

เน้นยํ้าและให้ความสําคัญกับคุณภาพของขนมไทยและรสชาติเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจและภาคภูมิใจท่ีได้บริโภคขนมไทยท่ี

ร้านคาเฟ่ เช่น มีความเป็นของแท้หรือต้นตํารับ มีการนําเสนอเร่ืองราวหรือประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจหรือยาวนานของร้าน 
เป็นขนมไทยพรีเม่ียมท่ีมีกระบวนการผลิตอย่างประณีต มีการสร้างภาพเสมือนจริงเลียนแบบชาววังหรือชนชั้นสูง ให้ความรู้สึก

หรูหรา 
 

4.2.4 ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 
จากการวิผลการวิเคราะห์จากการสังเกตการณ์บรรยากาศภายในร้านและในโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

พบว่าภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพของร้านคาเฟ่ขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานครถูกสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียดึงดูดให้เกิดกระแส

ของการเลือกบริโภคขนมไทยจากร้านคาเฟ่ขนมไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการแสดงตัวตนท่ีแตกต่าง

และนําเสนอการเป็นภาพลักษณ์ของคนเมือง ภาพของความทันสมัยหรือความหรูหรา 
 
5. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

จากการการวิเคราะห์ผลทางการศึกษาพบว่า การสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ในร้านคาเฟ่ขนมไทย เป็น

การนําเอาสินค้าท่ีมีมิติทางวัฒนธรรมอย่างขนมไทยมาสร้างอัตลักษณ์ให้กับร้านคาเฟ่ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของ

ร้านท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ โดยการสื่อความหมายในร้านคาเฟ่ขนมไทยแต่ละร้านมีความแตกต่างออกไปตามความรู้ 
ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ผ่านเนื้อหาสารและช่องทางการสื่อความหมายท่ีร้านคาเฟ่ขนมไทยใช้ 4 
ด้าน ได้แก่ (1) โซเชียลมีเดีย (2) การตกแต่งร้าน (3) เมนูของขนมไทยและการใช้ภาษา (4) การนําเสนออาหารผ่านรูปลักษณ์
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และวัตถุดิบ และการสร้างอัตลักษณ์ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ (1) คุณค่า (2) คุณประโยชน์ (3) รูปร่างหน้าตา 
(4) บุคลิกภาพ โดยพบว่าการสร้างอัตลักษณ์ในร้านคาเฟ่ขนมไทยมีท้ังในระดับท่ีเป็นอัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) คือ
ระดับท่ีมีเสรีภาพในการเลือกตามรูปแบบอัตลักษณ์ท่ีบุคคลนั้นอยากเป็น มีความเป็นปัจเจก และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม 
(Social Identity) คือระดับท่ีรับเอาอัตลักษณ์ของกลุ่มสังคมมาเป็นอัตลักษณ์ของตนด้วยหรือเรียกได้ว่าอัตลักษณ์ร่วม 
(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546: 5-6) โดยด้านอัตลักษณ์บุคคลนั้นผู้ประกอบการร้านจะแสดงความเป็นรสนิยม ตัวตน หรือ

สัญลักษณ์ของตนเองผ่านการตกแต่งร้าน การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ โลโก้ โทนสี การสร้างสรรค์เมนู การปรับสูตรอาหาร

ตลอดจนภาพอาหารท่ีใช้ในสื่อ ในขณะท่ีอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมคือการนําเอาความเป็นไทยมาใช้สื่อความหมายตามความ

เข้าใจของตน เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้ร้านคาเฟ่ของตน รูปแบบของร้านคาเฟ่ยังมีความเป็นสากล มีการสื่อความหมายท่ีเข้าใจ

ง่ายและเข้ากับยุคสมัย รวมถึงในส่วนของเมนูร้านคาเฟ่ขนมไทยปรับสูตรให้ถูกปากคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติโดยประยุกต์

ขนมไทยให้เป็นขนมไทยฟิวชั่น (Fusion) เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกสิ่งท่ีตนเองชอบ แม้ในร้านท่ียังยึดถือความ

ด้ังเดิมของขนมไทยก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกทานขนมไทยกับเครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ และยังปรับสูตรของขนมไทยให้ทําง่าย

ขึ้นแต่อร่อยกว่าเดิมเพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับร้านของตน ในส่วนของการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในร้านมีท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับเพ่ือให้ชาวต่างชาติรับรู้และเข้าใจตรงกัน ซ่ึงสามารถสร้างความเชื่อม่ันและทําให้ผู้รับสาร

สามารถคาดเดาถึงรสชาติ วัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตได้ โดยส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติยังรู้จักขนมไทยไม่มากพอและไม่

กล้าสั่งขนมไทยที่ไม่รู้จัก ดังนั้นชาวต่างชาติจึงมักทานขนมไทยฟิวชั่นมากกว่าขนมไทยด้ังเดิม เช่น ทานคู่กับเค้กหรือไอศกรีม 
นอกจากนี้บางร้านยังเพ่ิมความพิเศษด้วยการใช้คําไทยเฉพาะมาเรียกชื่อเมนูร้านของตนเพ่ือสร้างการจดจําให้ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการยังให้ความสําคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมตามเทศกาลของร้าน

ให้เป็นท่ีรู้จัก การที่ผู้บริโภคกดถูกใจร้านเพจ แชร์ภาพหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของร้านคาเฟ่ขนมไทยลงในพ้ืนท่ีโซเชียลมีเดีย

ส่วนตัวก็สามารถสะท้อนถึงการรับรู้ของผู้บริโภคและอัตลักษณ์ของร้านคาเฟ่ขนมไทยใน โดยร้านคาเฟ่ขนมไทยยังเป็นพ้ืนท่ีท่ี

ช่วยให้ได้พบเจอกับผู้ท่ีมีรสนิยมคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือแม้แต่ผู้บริโภคด้วยกันเอง การบริโภค

ร้านคาเฟ่ขนมไทยจึงมีสัญญะของความเป็นชนชั้นต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ด้วยร้านคาเฟ่ขนมไทยมีราคาค่อนข้างสูงกว่าร้าน

ตลาดนัดท่ัวไป การบริโภคร้านคาเฟ่ขนมไทยจึงเหมือนการจําแนกชนชั้นของผู้บริโภคผ่านสิ่งท่ีเรียกว่ารสนิยม  
อย่างไรก็ตามการบริโภคขนมไทยจากร้านขนมไทยเป็นสิ่งท่ีสร้างความหมายของความเป็นไทยให้ผู้บริโภครับรู้ถึง

ตัวตนของร้านคาเฟ่ขนมไทย และต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ในการตีความการสื่อความหมาย ดังนั้นผู้ประกอบการจึง

จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสื่อสาร รวมถึงการนําเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์

ให้กับสินค้า และลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจากนั้นนําข้อมูลมาใช้สร้างการสื่อความหมายให้มี

ประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างและระดับของการส่ือความหมายและการสร้างอัต

ลักษณ์ในแต่ละร้านเพ่ือให้เห็นถึงวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไปตามบริบท  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

ในอนาคตผู้ประกอบการจะต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการสื่อสารความหมาย สร้างบรรยากาศให้มีความ

เพลิดเพลิน ให้ข้อมูลท่ีเป็นเอกภาพเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน ใช้ภาพและภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่ายควบคู่ไปกับการแสดงให้เห็น

ถึงเอกลักษณ์หรือคุณค่าของขนมไทยผ่านการใช้กลยุทธ์ในการสร้างอัตลักษณ์ทางการตลาดท้ังสี่ด้านได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ 
ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ เม่ือผู้บริโภคจดจําอัตลักษณ์ของร้านได้ก็จะสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ ความรู้สึก อารมณ์ เรื่องราว ระหว่างร้านและผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ควรมีการรักษาระดับคุณภาพของขนมไทย

ให้มีความสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือวัตถุดิบ โดยควรใช้วัตถุดิบท่ีทํามาจากธรรมชาติและมีคุณภาพ การนําเสนออาหาร

ควรใช้วัสดุธรรมชาติและตกแต่ง จัดวางให้ดูน่ารับประทานและมีความหลากหลาย เลือกทําเลท่ีตั้งให้สะดวกต่อการใช้บริการ 
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มีการสื่อสารข้อมูลสถานท่ีตั้งบนแฟนเพจ ตลอดจนใช้ภาพบรรยากาศและขนมไทยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและการ

กลับมาบริโภคซํ้า  
ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง (1) เร่ืองการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านคาเฟ่ขนมไทยว่ามีความรับรู้และความ

คิดเห็นต่อการสื่อความหมายในร้านขนมไทยอย่างไร และ (2) ผลกระทบจากการสร้างร้านคาเฟ่ขนมไทยท่ีมีต่อตลาดและ

ชุมชนท้องถ่ิน หรือการต่อรองอํานาจระหว่างร้านคาเฟ่ขนมไทยและร้านขนมไทยของท้องถ่ิน ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อชุมชนท้องถ่ินอย่างไร 
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บทคัดย่อ  

 
ความเชื่อเร่ืองนาค เป็นความเชื่อท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยที่มีวัฒนธรรม “น้ํา” เป็นสิ่งสําคัญหลักต่อการดําเนิน

ชีวิตในอาชีพเกษตรกรรม นาคเป็นท้ังสัญลักษณ์ของน้ํา เป็นคําเรียกชื่อกลุ่มคน และพิทักษ์ดูแลพระพุทธศาสนา สัญลักษณ์
ของนาค เป็นความเชื่อท่ีมีมาอย่างยาวนานในดินแดนอุษาอาคเนย์ เป็นวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุในภูมิภาคอาเซียน 
เช่นเดียวกับข้าว เป็นท้ังความเชื่อท่ีมีมาแต่เดิม และผสมผสานกับการรับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย การให้ความเคารพนับถือ 
“งู” หรือ “นาค”นั้นท้ังคนไทย ลาว กัมพูชา มีมาต้ังแต่ครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จากลวดลายของงูบนภาชนะ 
ดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ลวดลายงูบนกลองมโหระทึก ลวดลายนาคท่ีปรากฎบนผืนผ้า รวมถึงความเชื่อเรื่องเมือง
บาดาลของนาคใต้พระธาตุหลวง และพระธาตุองค์ดําท่ีเวียงจันทน์ อาจกล่าวได้ว่าท่ีไหนมีแม่น้ํา ท่ีนั้นย่อมมีตํานานความเชื่อ
เรื่องนาค เช่น ความเชื่อเรื่องพินธโยนกวตินาค ธนะมูลนาค และชีวายนาค ผู้สร้างแม่น้ําโขง แม่น้ํามูล และแม่น้ําชี และตํานาน
ความเชื่อเร่ืองการสร้างแผ่นดินกัมพุช ท่ีมีต้นตระกูลคือชาวนาค ท่ีมีผู้หญิงเป็นใหญ่ คือนางนาคลิวเย่ หรือนางนาคเมรา หรือโสมา 
รบพ่ายแพ้พราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะจากอินเดีย ลงเอยด้วยการแต่งงานกับนางนาค กลายเป็นต้นตระกูลของชาวกัมพุช จาก
ตํานานดังกล่าวนี้เองเป็นการแสดงถึงความเชื่อเรื่องนาค ท่ีพัฒนามาปรากฎในงานศิลปะของผู้คนในดินแดนแถบนี้  

ทวารวดี ดินแดนแห่งประตู เมืองท่าทางการค้า เป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 11-16 ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะสมัยทวารวดีปรากฎอย่างเด่นชัดในลักษณะของการมีศิลปะร่วมกันบนแผ่นดินไทย 
เป็นศิลปะที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน และมีการรับอิทธิพลของพราหมณ์ และผี เข้ามาผสมผสาน 
สร้างข้ึนเนื่องในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับแบบอย่างมาจากศิลปะคุปตะ หลังคุปตะ และอมราวดี ของอินเดีย 
ประติมากรรมประดับศาสนสถานท่ีพบในงานศิลปะสมัยทวารวดีท่ีได้รับรูปแบบของความเชื่อนาคนั้น พบท้ังท่ีเป็นงานปูนปั้น
ประดับศาสนสถาน ส่วนประกอบงานสถาปัตยกรรม และพระพุทธรูป ซ่ึงงานดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อท่ีได้รับอิทธิพล
จากอินเดีย ลงักา ผสมผสานกับความเชื่อท้องถ่ิน จนเป็นนาคในรูปแบบศิลปะแบบทวารวดี  
 
คําสําคัญ: นาค  ประติมากรรม  ศิลปะทวารวดี 
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Abstract 
 

“Naga” belief is the faith linking the way of life of Thai residents who has the culture linked with 
“water.” Water is the main factor necessitates for agricultural way of life. Naga is both the symbol of 
“water” and the name of ‘group of people’ and ‘spirituals’ conserving Buddhism. The symbol of Naga 
has been long-believed in the Southeast Asia landscape. Its belief was related with the ethnic groups in 
Asian regions. Like ‘rice,’ Naga is both original belief in local groups and mixed with the influence of Indian 
culture. In fact, in the culture with the respect of ‘Naga’ (snakes), Thais, Laos, Khmers has paid respect 
with Naga since the pre-historic periods. There were many patterns of Naga on clay sculptures in Ban 
Chiang, Udon-Thani province. Many sculptures of them appear Naga patterns such as on Bronze Drum, 
Naga pattern on clothes together with the ground land underneath Pra That Kam Luang and Pra That 
Ong Dam in Vientiane, Laos.                

Apart from the fear of its poisons, it can be stated that wherever there is water, there will be the 
belief epics of Naga such as the beliefs of Pinthawokwati Naga. Thanamun Naga, Chiva Naga who had 
built Kong, Mun, Chi Rivers, and the belief of establishment of Khmer land, originating Naga ancestors, 
had matriarch power called Queen Liew Yae, Queen Mera, or Queen Soma. Queen Soma was the ruler 
of the Kingdom of Funan and the first monarch of Cambodia. She was also the first female leader of 
Cambodia. She was the consort of Kaundinya I (also known as “Hun Tean” and “Preah Thong). She was 
defeated by Khuandinya, a young Brahmin, who shipped from India and he had married with a Naga 
woman. Later, they were the origin of Khmers. Based on Naga belief, it represents the beliefs of Naga 
and developed to be the arts and sculptures for citizens in these regions.       

Dvaravati, the entrance and pier of all merchants, is the land of wealth in Buddhist cultures among 
11 th-16th Buddhist Century. it shows the affluence of Dvaravati arts explicitly in the characteristics of arts 
on Thailand and the arts of Theravada and Mahayana Buddhist branches and influence of Brahmins and 
spirits. All of these mixtures create Dvaravati arts in almost all regions of Thailand. Most of them came 
from the Buddhist beliefs, adopting from Gupta arts, post-Gupta arts, and Amaravati arts of India.  Naga 
is the prototype found in Dvaravati arts. These Dvaravati sculptures were decorated on religious places 
and they were the components of architectures and Buddhist images. Based on the study, it was found 
that the pattern of Naga art had adopted from the belief of house spirituals of Naga as the guards of 
religious places which was influenced from Amaravati arts. Therefore, the model of Naga face was similar 
to Amaravati arts. This discovery showed the portrayal of all citizens in this mainland that they had 
gained the influence of, Lanka art of India mixed with the local beliefs to mobilize as the patterns of 
Naga in Dvaravati arts. 

 
Keywords: Naga, sculpture, Dvaravati art 
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1. บทนํา  
 

ความหมายและความสําคัญ 
คํ า ว่า  ‘นาค ’ อยู่ ในภาษาตระกูล อิน โด -ยุ โรป  มี รากเดิมมาจาก  ‘นอค ’ (Nog)  แปลว่า  ‘เปลือย ' หรือ   

‘แก้ผ้า’ ภาษาอังกฤษรับมาใช้กลายเป็นคําว่า Naked ท่ีแปลว่าเปลือย ดังนั้น นาค จึงไม่ใช่ท้ังคําไทย-ลาว และไม่ใช่คํามอญ-
เขมร แต่ท้ังตระกูลไทย-ลาว กับมอญ-เขมร รับมาใช้ในความหมายว่า ‘งู’ เพราะงูเป็นสัตว์เปลือยไม่มีขนปกปิด และเมื่อนาคมี

ฐานะศักด์ิสิทธ์ิ เป็นผู้อารักษ์ดูแลพระพุทธศาสนา จึงกลายมาเป็นงูใหญ่ท่ีน่าเกรงขามในนามว่า “พญานาค” โดยมีถิ่นท่ีอยู่ใต้

พ้ืนแผ่นดินท่ีเรียกว่า บาดาล ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ “นาค” คือ งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย. (ป. ส.).[นาก] 
น. ชื่อชนเผ่าหนึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขานาค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศพม่า น. ผู้ประเสริฐ ผู้ไม่ทําบาป เรียกคนท่ีไปอยู่วัดเตรียมตัวบวชหรือกําลังจะบวช (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 617) 

 

ภาพที่ 1 ลายงูเลื้อยบนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบสมัยหินใหม่ท่ีถ้ําเขาสามเหลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มา: www.openbase.in.th/node/5446 

 

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินไทย ท่ีมีปล่อง โพรงตามธรรมชาติ เป็นจํานวนมาก ตามภูเขา แม่น้ํา โพรง

ตามธรรมชาติเหล่านี้เองท่ีมีลักษณะลดเลี้ยวเป็นรูลึกลงไปในแผ่นดิน ก่อให้เกิดจินตนาการถึงสิ่งท่ีอยู่ภายในว่าต้องมีขนาดใหญ่

และภายในนั้นเป็นท่ีอาศัยของงูท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่าบาดาล ท่ีนั่นเป็นแหล่งน้ําท่ีมีงูเป็นเจ้าของ แล้วบันดาลให้น้ําผุดไหล

ออกมาจากใต้ดิน ท่ีเรียกกันว่าน้ําซึมน้ําซับ หรือซํา อํานวยความอุดมสมบูรณ์ให้ผู้คนในชุมชน ด้วยเหตุนี้เป็นเหตุให้คน

ท้ังหลายบูชางูเป็นผีศักด์ิสิทธ์ิ มีฤทธ์ิเดชคุ้มครองป้องกันและบันดาลความอุดมสมบูรณ์ (สืบค้นเม่ือ 5 เมษายน 2562, จาก 
https://www.matichonweekly.com/columnist) 

“น้ํา” เป็นสิ่งสําคัญต่อวิถีชีวิคของมนุษย์ สัญลักษณ์ของน้ําจึงมีความผูกพันและปรากฏในวัฒนธรรมความเชื่อมา

ตั้งแต่คร้ังสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมน้ํา เพราะนํ้าผูกพันกับพิธีกรรมในชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจน

ตาย ความเชื่อเร่ืองงูเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นสัญลักษณ์ของนํ้า ได้มีการพบร่องรอยของนิทานปรัมปราเรื่องนาคมีอยู่ในกลุ่ม

ชนหลายเผ่าพันธ์ุในภูมิภาคอุษาคเนย์ เช่น มอญ เขมร ลาว ญวน และไทย ค้นพบในโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น 
ภาชนะดินเผาท่ีมีลายเป็นรูปงู และภาชนะดินเผาจํานวนมากมีลายเขียนสีสัญลักษณ์ของน้ํา เช่น ท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี แล้วทําสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงสมัยหลัง ๆ เช่น ยุคทวารวดี  

ต่อมาเม่ือมีการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา เช่น อินเดีย ฯลฯ ผู้คนในภูมิภาคนี้ก็รับเอาคําว่านาคจากภาษาของ

ชาวชมพูทวีปมาเรียกงูให้ฟังขลังข้ึน เพราะยกย่องนับถือว่าเป็นภาษาศักด์ิสิทธ์ิ นาคในอุษาคเนย์มีท่ีอยู่ใต้ดิน เรียกว่าบาดาล 
หรือนาคพิภพ หลังจากมีการติดต่อและรับแบบแผนอินเดียแล้วก็มีนาคชุดใหม่อยู่บนฟ้าตามคติอินเดีย จากการศึกษาโดย

นักวิชาการได้จําแนกแยกแยะสัญลักษณ์ในนิทานปรัมปราเกือบท้ังหมดแล้วพบว่า ความเชื่อเรื่องนาคน้ันมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
นาคเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งดินและน้ํา นาคเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนดั้งเดิม และเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อทางศาสนา 

 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1458 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1486 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 

ภาพท่ี 2 ลายงูเลื้อยบนภาชนะดินเผาเขียนสีสมัยโลหะท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/NaNatextile2008/snake%20in%20tai%2 

 

นาค ในสัญลักษณ์เจ้าแห่งดินและน้ํา กล่าวว่า นาค หมายถึง แผ่นดินและน้ํา และเป็นเพศหญิง ดังปรากฎหลักฐาน

ในลายเขียนสีของภาชนะดินเผาท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ท่ีเขียนลวดลายเป็นรูปงูพัน ลักษณะเช่นนี้เหมือนกันกับภาชนะ 
ดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ของที่บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เม่ืองู หรือนาคคือสัญลักษณ์ของน้ํา ความศักด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นเจ้า

แห่งผืนน้ําท่ีกว้างใหญ่ นาคจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าพญานาคตามภาษาศักด์ิสิทธิ์ของชาวอีสาน ผูกพันกับนาคกว่าภูมิภาคอื่น ๆ 
เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรรกรรมท่ีต้องพ่ึงพาน้ํา ชาวอีสานเชื่อว่าผู้เป็นสัญลักษณ์ในการนําฝนให้ตกลงมาคือนาค การ
บอกกล่าวนาคเพ่ือให้ฝนคือการจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝน และมีความเชื่อว่านาคสามารถสิงสถิตอยู่นาคพิภพหรือเมืองบาดาล ซ่ึงอยู่
ใต้ดินนาคจึงมีหน้าท่ีคุ้มครองแม่น้ําลําคลอง  

นาค หมายถึง คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ใช้เรียกคนท่ีไม่นุ่งผ้า กล่าวว่าคําว่า ‘นาค’ มาจาก ‘นอค’ หมายถึงเปลือย หรือ 
แก้ผ้า นักวิชาการหลายท่าน ใช้เรียกผู้มีวัฒนธรรมตํ่ากว่าคือยังไม่รู้จักทอผ้านุ่งห่ม ว่ายังเป็น ‘คนเปลือย’ หรือคนแก้ผ้า 
ตํานานการกําเนิดของฟูนัน รัฐเร่ิมแรกของกัมพุชประเทศเล่าว่า พราหมณ์โกณฑัญญะ เดินทางเข้ามาปราบปรามชนเผ่า

พ้ืนเมืองท่ีมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงเอกสารจีนเรียก ‘หลิวเย่’ แปลว่านางใบมะพร้าว เข้าใจว่าคือ ไม่นุ่งผ้า แต่เอาใบมะพร้าวมา

ห่อหุ้มร่างกาย ‘นางหลิวเย่’ ก็คือ ‘นางนาค’ หมายถึง ‘นางเปลือย’ นางแก้ผ้า  นอกจากนี้ในหนังสือตํานานอุรังคธาตุ ตอนต้น
เรื่องกล่าวว่า “เมืองสุวรรณภูมินี้เป็นท่ีอยู่แห่งนาคทั้งหลาย…”สะท้อนให้เห็นว่านาคเป็นกลุ่มชนด้ังเดิม ที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขต

หนองแส ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาตามลําแม่น้ําโขงด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน การเคล่ือนย้ายของ

กลุ่มชนที่มาจากหนองแสน้ี คงเข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ตามลุ่มน้ําต่าง ๆ ท่ีอยู่สองฝั่งแม่น้ําโขงจนถึงแก่งลี่ผี นอกจากนี้ยังมีความ
เชื่อว่านาคเป็นผู้พิทักษ์ศาสนา กษัตริย์ หรือเจ้าเมืองท่ียึดม่ันในศาสนา ก็มักได้รับความช่วยเหลือจากนาค เช่น ก่อบ้านสร้าง

เมืองให้ และบันดาลความม่ังคั่งและม่ันคง หรือความอุดมสมบูรณ์ให้บ้านเมืองนั้น เช่น กรณีเมืองหนองหานหลวง เป็นต้น หรือ

กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องของผู้คนท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในลุ่มแม่น้ําโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแต่เขต 
จังหวัดหนองคาย ลงไปจนถึง จังหวัดอุบลราชธานี 

นาคสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา ทางภาคอีสานมีวัฒนธรรมการใช้หินต้ังรูปใบเสมา ท่ีเป็นเคร่ืองหมายบอกขอบเขต

ของอุโบสถหรือเขตพิธีผี ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมพ้ืนเมืองเดิมก่อนรับพระพุทธศาสนา  คล้ายคลึงกับหินต้ังรูปใบเสมาท่ีกรุงอนุราช 
ปุระ (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 3-14) หินต้ังเหล่านี้สูงประมาณเอวและนิยมแกะสลักเป็นรูป “หม้อปูรณะกฎะ,  รูปคนแคระ, 
รูปนาค และรูปมนุษย์นาค หินต้ังนี้จะต้ังไว้สองข้างบนไดเสมอเพ่ือไม่ให้ขั้นบันไดหินและราวบันไดไหลลงมา แต่ไม่มี

ความหมายในการกําหนดเขต หินเหล่านี้ใช้ภาษาสิงหลว่า “นาคะคัล” (หินนาค) และ “มุระคัล” (หินรักษา) (ไมเคิล ไรท์, 
2541: 191-192) ดังนั้นหม้อน้ํา  คนแคระ และนาค (เจ้าบาดาล) ล้วนเป็นเคร่ืองหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทางการเกษตร 
อาจกล่าวได้ว่ากิอนท่ีพระพุทธศาสนาจะเข้ามาลังกา ชาวลังกานับถือนาคราชท่ีก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ หลังจากท่ีพระเจ้า

ปรากรมพาหุท่ี 1 นําประเพณีการปักหินตั้งเป็นเคร่ืองหมายเขตโรงอุโบสถมาใช้นั้น ประเพณีการต้ัง “หินนาค” สองข้างบันได
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ค่อย ๆ ยกเลิกไป ดังนั้นการท่ีคนไทยและชาวสิงหลเรียกคนท่ีบวชนาคว่า “นาค” จึงเป็นสัญลักษณ์ของการอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนาเข้ามาทดแทนหินต้ัง “นาคหิน”นั่นเอง (ไมเคิล ไรท์. เรื่องเดิม, 2541: 191-192) 
 
2. รูปแบบนาคในศิลปะอมราวดี 
 

 

ภาพท่ี 3 นาคาบวงสรวงบูชาแท่นศิวลึงค์ของพระศิวะ ศิลปะอมราวดี. 
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/475692779372891032/=true 

 

ในงานศิลปะสมัยอมราวดี กล่าวได้ว่านาคเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ศาสนสถาน คือพระสถูป ในรูปร่างของมนุษย์ท่ีมี

เศียรของนาค 5 เศียรอยู่บนศีรษะ (Shrikant Ganvir, 2010-2011: 1063-1071) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ภาพตกแต่งแผ่นกลองเป็นรูปนาคา และขวา หินแกะสลักเป็นรูปนาค ศิลปะอมราวดี 
ที่มา: Copyright © The British Library Board The Trustees of the British Museum 

 
3. รูปแบบนาคในศิลปกรรมสมัยทวารวดี 

 

รูปแบบนาคในศิลปกรรมสมัยทวารวดี ส่วนใหญ่เป็นงานปูนปั้นรูปสัตว์ ท่ีทําข้ึนใช้ประดับศาสนสถานทาง

พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระสถูป เจดีย์ มีท้ังท่ีทําจากปูนปั้น และดินเผา ค้นพบท่ีเมืองโบราณอู่ทอง ดังน้ี 
รูปแบบของประติมากรรมนาค ภาคกลาง   
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ภาพท่ี 5 พระพุทธรูปนาคปรกทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13-15 วัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: http://hikingthai.com/webboard/index.php?topic=2582.10 
 

พระพุทธรูปนาคปรกทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13-15 วัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา มีพุทธลักษณะศิลปะ

ทวารวดี แบบอมราวดี พญานาคมี 7 เศียร นาคมีลักษณะเศียรกลม 

 
ภาพท่ี 6 ชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรก นั่งอยู่บนขนดนาค 3 ชั้น พบท่ีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มา: http://www.finearts.go.th/authongmuseum/parameters/km.html 
 

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งท่ีพบท่ีเมืองอู่ทองเป็นประติมากรรมปูนปั้นชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรก  นั่งอยู่
บนขนดนาค  ซ่ึงเหลือเฉพาะส่วนฐานกับขนดนาค มีลักษณะการนั่งท่ีเรียกว่า “ขัดสมาธิอย่างหลวม ๆ” ลักษณะนี้มีอยู่ใน

ตระกูลช่างศิลปะอมราวดี  เพราะศิลปะอินเดียภาคเหนือส่วนใหญ่จะทําขัดสมาธิเพชรท้ังหมด  ส่วนทางใต้หรือในลังกาจะทํา

ขัดสมาธิราบเสมอ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวท่ีทําขัดสมาธิแบบน่ังอย่างสบาย ๆ ท่ีเรียกว่า “ขัดสมาธิอย่างหลวม ๆ” ซ่ึงพบในศิลปะ

แบบทวารวดี การทําขนดนาคลักษณะนี้พบมากในศิลปะอมราวดี ท่ีนิยมทําขนดนาคให้เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 ลักษณะของนาคปรก พระพุทธรูปนาคปรก พบท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

ที่มา: oknation.nationtv.tv/blog/voranai/2013/06/27/entry-2 
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ภาพท่ี 8  ผู้เขียนวาดเลียนแบบประติมากรรมปูนปั้นนาค ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

 
4. รูปแบบนาคทวารวดีของทางภาคอีสาน 
  

ภาพท่ี 9  พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย บ้านฝ้าย อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่มา: http://thaipra-siam.blogspot.com/2014/02/blog-post_1828.html 

 

 รูปแบบของนาคทางภาพอีสานนั้น นาคท่ีพบในสมัยทวารวดีนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะแบบอมราวดี 
ตัวอย่างนาคในรูปแบบอีสาน เช่น พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย บ้านฝ้าย อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พระพุทธรูป

แกะสลักแบบนูนสูงด้วยหินทราย ปางสมาธินาคปรก นั่งขัดสมาธิราบ เหนือขนดนาคสามชั้น ส่วนท่ีเป็นเศียรนาคชํารุดหัก

หายไปเหลือเพียงบางส่วน (ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, 2516: 46) 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเห็นว่า พระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้เป็นพระพุทธรูปนาคปรกแบบทวารวดีอย่างแท้จริง 

นับเป็นพระพุทธรูปนาคปรกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดองค์หนึ่งในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีตอนต้นท่ีปรากฏอิทธิพลของ

ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี อันเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธรูปนาคปรก มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 (สุภัทรดิส ดิสกุล, 
2512: 54) ลักษณะของพระพุทธรูปนาคปรกอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทําปางสมาธิ ลักษณะในภาพรวมคล้าย

พระพุทธรูปนาคปรกทวารวดีภาคกลางหลายประการ โดยเฉพาะท่านั่งขัดสมาธิราบแบบซ้อนกันบริเวณข้อพระบาท หรือ 
ท่ีเรียกว่าขัดสมาธิราบแบบหลวม ๆ ฝ่าพระบาทขวาหันออกด้านหน้าแทนท่ีจะหันข้ึนด้านบนตามหลักกายวิภาค หากมองทาง

ด้านข้างจะเห็นได้ว่าตําแหน่งของพระเพลาและพระบาทอยู่ในระนาบเดียวกันกับพระอุทร ท้ังท่ีในความเป็นจริงตามหลัก 
กายวิภาคพระเพลาและพระบาทต้องย่ืนออกมาทางด้านหน้า นั่งขัดสมาธิแบบหลวม ๆ ตลอดจนลักษณะของพระเพลาและ 
พระบาทผิดหลักแบบน้ีพบในพระพุทธรูปนาคปรกของทางภาคกลาง ส่วนลักษณะของเศียรนาคทางเบื้องหลังพระพุทธ 
มีใบหน้าคล้ายลิง อันเป็นลักษณะของนาคแบบทวารวดี (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2558: 12) 

นอกจากนี้มีการค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะทวารวดี โลหะสําริด สูง 18.1 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 7.9 ซม. 
สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นพระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสี่เหลี่ยม  
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ฉลุลายรูปสิงห์ ด้านหลังขององค์พระพุทธรูปแบนเรียบ หลังพระเศียรมีเศียรนาค 7 เศียรแผ่คลุมโดยรอบ ขุดได้ท่ีเนินดินกลาง

ทุ่งนาบ้านเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะของนาคท่ีพบในการทําพระพุทธรูปนาคปรกมีความใกล้เคียงกับ

ศิลปะอมราวดี ได้แก่การทําขนดนาค 3 ชั้นกว้างเท่า ๆ กัน ส่วนหัวนาคอ่อน โค้ง เศียรนาคแบน ๆ ซ่ึงลักษณะดังกล่าวต่างจาก

นาค ในศิลปะเขมรท่ีส่วนใหญ่ขนดนาคจะสอบ นาคดูแล้ว มีพลัง ส่วนหัวจะย่ืนออกมา จึงใช้เป็นข้อสังเกต ระหว่างนาค 

ทวารวดีว่าหน้าคล้ายลิง ส่วนนาคเขมรจะมีใบหน้าคล้ายหมู    
 

ภาพท่ี 10 พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะทวารวดี 
ที่มา: www.virtualmuseum.finearts.go.th/database/index.php/th/item/110-พระพุทธรูปนาคปรก.html  

 
5. รูปแบบนาคทวารวดีของทางภาคเหนือ  

 

รูปแบบของนาคศิลปะทวารวดีทางภาคเหนือ มีจํานวนท่ีพบไม่มากนัก ส่วนใหญ่นิยมทําเป็นงานปูนปั้นประดับ 
ศาสนสถาน นาคจะมีลักษณะคล้ายทางภาคกลางบางส่วน คือ มีลักษณะหัวโล้น และอ้าปาก 

 

ภาพท่ี 11 นาคในศิลปกรรมยุคทวารวดีหัวโล้นอ้าปาก หน้าคล้ายลิง เวียงเกาะกลาง จังหวัดลําพูน 
ที่มา: https://www.matichonweekly.com/column/article_17691 

 

ตัวอย่างของนาคศิลปะทวารวดีในภาคเหนือ เช่น นาคท่ีพบบริเวณเวียงเกาะกลาง จังหวัดลําพูน  ศจ.ดร.ผาสุข 
อินทราวุธ ได้กล่าวว่าปูนปั้นนาคสามเศียร ชิ้นหนึ่งท่ีตั้งอยู่ ณ ฐานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ท่ีเนินบ้านเศรษฐีอินตา นาคมี

ลักษณะหัวโล้น อ้าปากออกมาเห็นริมฝีปากล่างเป็นแผ่นสามเหลี่ยมงอ จะงอยปากบนยกสูงเบียดจมูกวางอยู่กึ่งกลางโหนกคิ้ว 
ล้อมรอบด้วยเม็ดประคําไข่ปลา และใต้แผงอกมีรอยขีดเป็นเส้น ๆ ลักษณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นถึงร่องรอยของอิทธิพลสมัยทวารวดี

ท่ีมีต่อหริภุญไชย เปรียบเทียบได้กับนาคสามเศียรปูนปั้นท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง กล่าวคือ นาคท่ีเวียงเกาะกลางเป็น

นาคโบราณ ยังไม่ได้พัฒนาไปเป็นนาคจะงอยปากยาวสวมกระบังศีรษะสูงเหมือนนาคล้านนาในยุคหลังท่ีมีอิทธิพลผสมระหว่าง

ขอมกับพุกาม (สืบค้นเม่ือ 5 เมษายน 2562. จากhttps://www.matichonweekly.com/column/article_17691) 
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6. รูปแบบนาคทวารวดีในภาคใต้ 
 

รูปแบบของนาคศิลปะทวารวดีทางภาคใต้ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดีย ท่ีเข้ามาติดต่อทางการค้าใน

ดินแดนทะเลใต้ และเป็นศิลปะแบบอินเดียท่ีทําขึ้นในท้องถ่ิน และมีการพัฒนาการภายใต้อิทธิพลศิลปะพ้ืนเมืองแบบทวารวดี

และศรีวิชัย รูปแบบนาคท่ีพบมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ท่ีพบ เป็นนาคในรูปแบบพระพุทธรูปนาคปรก เช่น พระพุทธรูปนาคปรกท่ี

พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะทวารวดี

มาก ได้แก่ การทําปางสมาธิและนั่งขัดสมาธิราบอย่างหลวม ๆ พังพานนาคเป็นหน้าลิง ท่ีมีเม็ดอยู่ด้านบนและการขนาบข้าง

ด้วยสถูปท่ีมีคนแคระแบก ย่อมแสดงให้เห็นว่าในบางกรณี อิทธิพลของศิลปะทวารวดีก็มีบทบาทต่อศิลปะศรีวิชัยในภาคใต้ด้วย 

 
ภาพท่ี 12 พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 

ที่มา: http://www.archae.su.ac.th/art_in_south/indexmuseum-nakorn-borommadath-004.html 
 

7. บทสรุป 
 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นได้ว่าอิทธิพลความเชื่อเร่ืองนาค จะนิยมปรากฎในงานศิลปกรรมของไทยมีการค้นพบ

ความเชื่อเร่ืองงูมาต้ังแต่ครั้งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น หลักฐานลวดลายงูท่ีปรากฎบนภาชนะดินเผาบ้านเชียง จังหวัด

อุดรธานี ต่อมาในสมัยทวารวดี มีอิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อพ้ืนเมือง  
ทําให้รูปแบบของนาคปรากฏในงานประติมากรรมประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบอมราวดี 
โดยเฉพาะพระพุทธรูปนาคปรก หากเป็นประติมากรรมปูนปั้น รูปแบบของนาคจะมีลักษณะนาคมองตรงแบน ๆ แต่หาก 
เป็นนาคแบบทวารวดี  หน้าจะมีลักษณะเหมือนลิง แต่ถ้าหน้าแบบเขมรเขาจะมีปากย่ืนออกมาแล้วมองขึ้นไปยังตรงกลาง   
มีลักษณะหนา้จะเหมือนหมู  เพราะฉะน้ันมีวิธีสังเกตพระพุทธรูปนาคปรกทวารวดีกับเขมร ให้ดูท่ีหน้าของนาค  ถ้าหน้าเหมือน

หมูกเ็ป็นเขมร  แต่ถ้าหน้าตรงแบบลิงก็จะเป็นแบบทวารวดี  พระพุทธรูปนาคปรกถ้าเป็นทวารวดีหน้าตรง  ก็จะมีการสลักแบบ

แบน ๆ ดูแล้วนาคจะคล้ายลิงเช่นกัน  ส่วนรูปแบบนาคทวารวดีภาคเหนือนั้นนาคมีลักษณะหัวโล้น อ้าปากออกมา เห็นริม

ฝีปากล่างเป็นแผ่นสามเหลี่ยมงอ จะงอยปากบนยกสูงเบียดจมูกวางอยู่กึ่งกลางโหนกคิ้ว ล้อมรอบด้วยเม็ดประคําไข่ปลา และ
ใต้แผงอกนั้นมีรอยขีดเป็นเส้น ส่วนนาค ท่ีพบทางภาตใต้ พระพุทธรูปนาคปรกมีลักษณะทําปางสมาธิและนั่งขัดสมาธิราบอย่าง

หลวม ๆ พังพานนาคหน้าลิงท่ีมีเม็ดอยู่ด้านบน ดังน้ันนาคในรูปแบบทวารวดี จึงมีลักษณะท่ีเรียกว่านาคหน้าลิงนั่นเอง 
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Passaraphorn, Siraporn, and Thanimpimpaporn:  
The Charming in Dvaravati Sculpture 

 

สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 
 

สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Supitchra59@yahoo.co.th  

 
บทคัดย่อ  

 
ทวารวดี เป็นช่วงรอยต่อของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 

11-16 ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ผสมผสานกับความงามแบบท้องถ่ิน ก่อกําเนิดรูปแบบความงามที่มี
เสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยุคสมัยทวารวดี ท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอินเดีย ผสมผสานกับเสน่ห์ของยุคก่อนประวัติศาสตร์
บนแผ่นดินไทย เสน่ห์ความงามท่ีกล่าวมาน้ี ปรากฏในรูปแบบของพัสตราภรณ์ คือ เครื่องนุ่งห่ม ศิราภรณ์ คือ เครื่องสวมศีรษะ 
และถนิมพิมพาภรณ์ คือ เครื่องประดับ ท่ีสวมใส่ร่างกายให้งดงาม และการตกแต่งทรงผมให้งามสอดคล้องกับการแต่งกาย 
เพ่ือให้สมฐานะ สมเพศ และสมวัย บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ว่าเป็นคนชนชั้น  ฐานะ และเชื้อชาติใด ท้ังยังสามารถสร้าง
เสน่ห์ ตามสมัยนิยมของยุคสมัยนั้น เพราะลักษณะหรือแบบแผนของเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของแต่ละยุคสมัย ย่อมมีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง ยุคสมัยทวารวดีก็เช่นเดียวกันย่อมออกแบบความงามท่ีสร้างเสน่ห์ท้ังทรงผม และการสวมใส่พัตราภรณ์ ศิราภรณ์ 
และถนิมพิมพาภรณ์ในรูปแบบที่งดงามตามแบบของตน ซ่ึงเสน่ห์ความงามที่กล่าวมานี้ สามารถศึกษาได้จากงานประติมากรรม
ปูนปั้นสมัยทวารวดี ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้ตกแต่งศาสนสถานสมัยทวารวดี ท่ีพบเป็นจํานวนมากท่ีเมืองโบราณนครปฐม เมืองอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี  
 
คําสําคัญ: เสน่ห์  พัสตราภรณ์  ศิราภรณ์  ถนิมพิมพาภรณ์  ประติมากรรมสมัยทวารวดี 
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Abstract 
 
Dvaravati era links the pre-historic and historic citizens in Thailand. Around B.E 11-16, those citizens 

had influenced on the mixture of the Indian arts and cultures and the local beauty. This contributes the 
idealistic charm of Dvaravati era, which had both the affection of Indian cultures and the pre-historic charm 
on our mainland, Thailand. This charm is shown on the Passaraphon (costume), Siraporn (Head jewelry), 
and Thanimpimpaporn (jewelry) decorated on human body and on hair decoration accompanied by their 
costume to show the social status, gender, and age of the owner. This defines the characteristics of each 
embellished owner that they were in any social status, hierarchy, and nationality. Moreover, the owners 
can embellish them to support their charm in each period. Owing to each costume represent the idealistic 
identity of each era. Like any eras, the costumes of Dvaravati era represent the citizens’ beauty both on 
hair and costume decoration. Passaphorn, Siraporn, and Thanimpimpaporn decoration are shown their 
idealistic beauty and can be appeared on Dvaravati stucco sculptures. This study was chosen selected 
by many sculptures such as the ancient city of Nakhon Pathom, the ancient city of U-thong in Suphanburi 
province, and the ancient city of Kubua in Ratchburi province.  

 
Keywords: charm, Passaraphorn, Siraporn, Thanimpimpaporn, Dvaravati sculpture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1467



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1495 

1.บทนํา  
 

             คนจะงาม งามอย่างไร ในสมัยก่อนต่างให้คําตอบตรงกันว่า “อกครุฑ ผิวพม่า นัยน์ตาแขก” ถึงเรียกว่างาม ดังนั้น
ความสําคัญประการแรกท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้แก่กัน คือ รูปงาม ใบหน้างาม การมีหน้าตาดีถือได้ว่าย่อมมีชัยไปกว่าคร่ึง

แต่ถ้าเกิดมามีหน้าตาธรรมดา สิ่งใดท่ีจะสามารถสร้างเสน่ห์ แน่นอนว่ามิใช่การทําเสน่ห์เล่ห์มนต์ แต่เป็นการสร้างเสน่ห์ให้

เกิดข้ึนจากการประดับตกแต่งร่างกาย ดังนั้นความงามจึงเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา สรรค์สร้างความรื่นรมย์ยินดี ให้แก่ผู้ท่ีพบเห็น 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งท่ีสร้างสเน่ห์ ให้แก่รูปลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ สเน่ห์ความงามสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

นิยม ขึ้นอยู่กับค่านิยมในเรื่องความงามของคนในสมัยนั้น เป็นเอกลักษณ์ท่ีชวนหลงใหล น่าติดตาม ความมีเสน่ห์มีได้ท้ังชาย

และหญิง เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจ หรือรูปลักษณ์ท่ีดี ให้เกิดความม่ันใจในสังคม เสน่ห์อาจนํามาซ่ึงความเสน่หา ท่ีสามารถ

สร้างสรรค์ และทําลายผู้ถูกครอบงําด้วยอํานาจแห่งเสน่หานั้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคสมัยของไทย ตั้งแต่คร้ังอดีตกาล เสน่ห์
แห่งความงามท่ีสร้างข้ึนของคนในแต่ละยุคสมัย ย่อมบ่งบอกถึงค่านิยม และเอกลักษณ์เฉพาะของผู้คนในสมัยนั้นได้ดี ในสมัย

ทวารวดี เป็นช่วงระยะเวลาก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ หลังคุปตะ และอมราวดี ความงามของ
รูปแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับจึงได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะพ้ืนเมืองตามค่านิยมของผู้คนใน

สมัยนั้น ท่ีมีความงามเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์น่าศึกษา รูปแบบของความงามท่ีเป็นเสน่ห์ในพัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ และ 
ถนิมพิมพาภรณ์ในสมัยทวารวดี สามารถศึกษาได้จากงานประติมากรรมปูนปั้น ท่ีประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี ซ่ึงแม้นจะ

ผ่านระยะเวลามานานนับพันปี ความงามนั้นยังคงอยู่ให้ได้ศึกษาและติดตาม 
 
2. ความหมายและความสําคัญ 

 

พัสตราภรณ์ หมายถึง เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ศิราภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับ มาจากคําว่า "ศิร" และ "อาภรณ์" หมายความถึงเคร่ืองประดับสําหรับใช้สวมใส่

ศีรษะ เช่น ชฎามงกุฎ ท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการโพกผ้าของพวกชฏิล 
ถนิมพิมพาภรณ์ หมายถึง เคร่ืองประดับต่าง ๆ ตามแต่ฐานะของผู้สวมใส่ คําว่าถนิมพิมพาภรณ์ มาจากคําว่า 

“ถนิม” "พิมพา" และ "อาภรณ์" หมายถึง เครื่องประดับตกแต่งตามร่างกาย เช่น ทับทรวง เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง สังวาล ตาบ
หน้า ตาบทิศ ตาบหลัง อินธนู ธํามรงค์ แหวนรอบ ทองกร กรองศอ สะอิ้ง พาหุรัด กําไลเท้า เป็นต้น 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ท้ังพัสตราภรณ์  ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เป็นอาภรณ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกายให้

สวยงาม และมีเสน่ห์ตามยุคสมัย 
ความสวยความงาม เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนพึงปรารถนา ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนต่างแสวงหาความมีเสน่ห์ เพ่ือสร้างแรง

ดึงดูดใจ และสร้างรูปลักษณ์ของตนให้เป็นท่ีพึงพอใจและต้องตาต้องใจแก่ผู้ท่ีพบเห็น ความมีเสน่ห์ เป็นท้ังเสน่ห์ท่ีได้มาจาก

รูปลักษณ์ท่ีกําเนิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเสน่ห์ท่ีแต่งเติมมาจากภายนอกด้วยอาภรณ์ เคร่ืองประทินผิว และเคร่ืองประดับ 
ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ก็เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ให้ความสนใจมาแต่ครั้งสมัยโบราณ แฟชั่นหรือสมัยนิยม เป็นคําท่ีราชบัณฑิตยสถาน 
นิยามว่า หมายถึง สมัยนิยม แบบหรือวิธีการท่ีนิยมกันท่ัวไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม  
มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นแฟชั่น จึงเป็นคําถูกเรียกใช้เกี่ยวกับการแต่งกาย ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในระยะเวลานั้น ดังนั้นคนในสมัยทวารวดี จะมีเรือนร่างหน้าตาอย่างไรนั้น ก็เป็นเพียง 
ข้อสันนิษฐานจากงานประติมากรรมปูนปั้นว่าลักษณะคนพ้ืนเมืองในสมัยนั้น มีลักษณะร่วมคือ หน้ากลมแป้น ตากลมโต จมูก
ค่อนข้างใหญ่ปลายแบน ปากแบะเล็กน้อย ขอบปากหนา ผมเหยียดตรง (รศ.ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห์, 2528: 46)  
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ภาพท่ี 1 ใบหน้าหญิงและชายของชนชั้นสงูสมัยทวารวดี ประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี 
 

3. พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เสน่ห์ความงามในงานประติมากรรมสมัยทวารวดี 
 

อย่างไรก็ดีอาจกล่าวได้ว่าเสน่ห์แห่งความงาม ท่ีบรรจงสรรค์สร้างเพ่ือสร้างความงามบนเรือนกายของคนในสมัย

ทวารวดี สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 เสน่ห์แห่งพัสตราภรณ์ 
พัสตราภรณ์สมัยทวารวดี คือ เสน่ห์ของความงามท่ีปรากฎในรูปแบบของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ท่ีใช้สวมใส่

ร่างกายของคนในสมัยทวารวดี เสื้อผ้าหรือเคร่ืองนุ่งห่มนับว่าเป็น 1 ในปัจจัยสี่ ท่ีมนุษย์ใช้ในการปกปิดเรือนร่าง บ่งบอกถึง

ลักษณะของผู้สวมใส่ เช่น ฐานะ, เชื้อชาติ ฯลฯ และสามารถประดับประดาตกแต่ง เพ่ือใช้ในการสร้างเสน่ห์ ตามสมัยนิยมของ
ยุคสมัยนั้น ลักษณะหรือแบบแผนของเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของแต่ละยุคสมัย ท่ีเรียกว่า สไตล์ (Style) แต่ละคนมีสไตล์การ

แต่งตัวท่ีไม่เหมือนกัน วิวัฒนาการการทอผ้านั้นมีการค้นพบการทอผ้ามาต้ังแต่คร้ังสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มิได้มีเฉพาะการใช้

เส้นใยจากพืชเท่านั้น หากแต่พบว่ามีการใช้ขนสัตว์ในเมโสโปเตเมีย และกลุ่มประเทศเมืองหนาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุด พบทางแถบ

สแกนดิเนเวีย ซ่ึงมีอายุราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบการทักทอผ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ี Anatolia (อนาโตเลีย) มีการใช้ผ้าเหล่านี้

สําหรับห่อศพ ส่วนผ้าป่าน หรือพืชท่ีใช้สําหรับทําผ้าลินิน ได้ถูกนํามาเพาะปลูกในช่วง 8,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมามีการใช้
หนังแกะเพราะแกะมีจํานวนมากกว่าและหาได้ง่าย ในช่วง 3,000 ก่อนคริสตกาล พบว่ามีการใช้ผ้าคอตตอน โดยพบคร้ังแรก

ในประเทศอินเดีย ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนการใช้เสื้อผ้าลินินนั้น พบว่านิยมใช้ได้ในสมัยอียิปต์โบราณยุค 
Neolitic (นีโอลิทิค) ชาวอียิปต์โบราณ เริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปั่นด้าย จากแกนหมุน โดยใช้สองมือในการหมุน และ
ม้วนให้แน่นตามแนวนอนจากกี่ทอผ้า หลังจากนั้นจึงได้นําจับข้ึนมาเป็นแนวต้ัง เป็นวิธีท่ีได้รับอิทธิพลมาจากทวีปเอเชีย (สืบค้น

เม่ือ 5 เมษายน 2562, จาก www.gypzworld.com/article/view/1148.)   
ความเป็นมาของแฟชั่นยุคโบราณ สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนต้ังแต่คร้ังท่ีมนุษย์เริ่มรู้จักการทอผ้า ในแหล่งอารยธรรมโลก

สมัยโบราณเช่นอิยิปต์โบราณนั้น “ผ้าลินิน” (Linen)  ถูกผลิตข้ึนเพ่ือใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้พัน “มัมม่ี” คุณสมบัติ

ของผ้าลินินถือได้ว่ามีความเบาบาง สวมใส่สบาย เหมาะกับสภาพอากาศแบบร้อนแห้งของทะเลทราย ผ้าลินินนั้นถักทอมาจาก

เส้นใยของพืชท่ีเรียกว่าต้น “ปอ” (Flax) ตามหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าการถักทอต้นปอให้เป็นสิ่งทอต่าง ๆ นั้นมีมา

ยาวนานก่อนชาวอียิปต์โบราณ เพราะพบหลักฐานต้ังแต่เม่ือราว 32,000 ปีก่อนในดินแดนเอเชียกลาง อย่างไรก็ดีไม่ใช่เพียงผ้า

ลินินท่ีชาวอียิปต์ใช้ในการประดับกายเท่านั้น ชาวอียิปต์โบราณยังนิยมตัดเย็บด้วยหนังสัตว์ เช่น เสือดาว และหนังแกะด้วย

เช่นกัน จากที่กล่าวมานี้เครื่องนุ่งห่ม หรือพัสตราภรณ์ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองสร้างเสน่ห์หลัก ๆ ในวงการแฟชั่นสมัยโบราณ (สืบค้น

เม่ือ 5 เมษายน 2562, จาก www.gypzworld.com/article/view/1148.)   
ในประเทศไทยการทอผ้ามีมาต้ังแต่ครั้งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อกันว่า  

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโลหะเป็นต้นมา มนุษย์รู้จักการทอผ้าใช้เอง ดังจะเห็นได้จากหลักฐานท่ีค้นพบตามแหล่ง

โบราณคดีต่าง ๆ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  พบเศษผ้าจากป่านใบ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1469
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กัญชา ติดอยู่กับกําไลสําริดโดยมีสนิมของทองแดงเป็นตัวยึดและป้องกันการเน่าเปื่อย พบเคร่ืองมือในการทอผ้าหลายชนิด 
ได้แก่ 

 
 

ภาพท่ี 2  แวดินผา อุปกรณ์ในการทอผ้า พบท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: https://sites.google.com/site/bollbb123456789/hxng-kaneid-xarythrrm/waedi-n-phea 
 

แวดินเผา เป็นดินเผารูปกรวยขนาดเล็กประมาณเท่าหัวแม่มือ มีรูสําหรับสอดแกนไม้เล็ก ๆ ตอนปลายจะทําเป็น

เงี่ยงหรือขอสําหรับสะกิดหรือเกี่ยวปุยฝ้าย เพ่ือสางลงมายังแวขณะท่ีหมุน แรงถ่ายของแวจะปั่นปุยฝ้ายเป็นเส้นด้ายพันอยู่

โดยรอบ แวจึงเป็นเคร่ืองปั่นด้ายยุคแรกของมนษุย์ 
หินทุบเปลือกไม้ เป็นเครื่องมือสําหรับทําเส้นใยเพ่ือใช้ทอผ้าหรือทําเส้นเชือก เส้นด้าย มีลักษณะเป็นหินเนื้อละเอียด

ด้านหน้าตัดของหินคือ ส่วนท่ีใช้ทุบ มักบากเป็นร่องตาราง ใช้สําหรับทุบเปลือกไม้ประเภทปอหรือป่านเพ่ือให้ได้เส้นใยข้ึนมาใช้

ทอผ้า 
      ลูกกลิ้งดินเผา เป็นลูกกลิ้งเล็กขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ตัวลูกกลิ้งมักขุดเป็นร่องเพื่อให้เกิดลวดลาย

ขณะกลิ้ง พิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า เพราะเชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รู้จักย้อมสีธรรมชาติใช้แล้ว โดยใช้น้ําสีท่ีคั้นได้

จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล ราก ใบ ฯลฯ 
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ได้มีการปรากฎหลักฐานการใช้เครื่องนุ่มห่มมีปรากฎตั้งแต่คร้ังสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น 

ภาพเขียนสีบนผนังถํ้า เช่น ท่ีเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี อายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีรูปมนุษย์โบราณกับสัตว์เลี้ยง เช่น 
ควายและสุนัข แสดงว่า มนุษย์ยุคนั้นรู้จักเลี้ยงสัตว์แล้ว ลักษณะการแต่งกายของมนุษย์ยุคนั้น ดูคล้ายกับจะเปลือยท่อนบน 
ส่วนท่อนลา่งสันนิษฐานว่า จะใช้หนังสัตว์ หรือผ้าหยาบ ๆ ร้อยเชือกผูกไว้รอบ ๆ สะโพก บนศีรษะประดับด้วยขนนก และจาก
การค้นพบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณท่ีถ้ําผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุประมาณ 7,000-8,000 ปีมาแล้ว พบว่า มีการตกแต่ง
ด้วยรอยเชือก และรอยตาข่ายทาบ ทําให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์น่าจะรู้จักการทําเชือกและตาข่ายก่อน โดยนําพืชท่ีมี

ใยมาฟ่ันให้เป็นเชือก แล้วนําเชือกมาผูก หรือถักเป็นตาข่าย จากการถักก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการทอด้วยเทคนิคง่าย ๆ แบบการ 
จักสาน คือ นําเชือกมาผูกกับไม้หรือยึดไว้ให้ด้ายเส้นยืน แล้วนําเชือกอีกเส้นหนึ่งมาพุ่งขัดกับด้ายเส้นยืน เกิดเป็นผืนผ้าหยาบ 
ขึ้น เหมือนการขัดกระดาษ หรือการจักสาน เกิดเป็นผ้ากระสอบแบบหยาบ ๆ จะเห็นได้จากมีการพบหลักฐานท่ีสําคัญทาง

โบราณคดีท่ีบริเวณบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เช่น พบกําไล สําริด ซ่ึงมีสนิมและมีเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมนั้น นักวิทยาศาสตร์

อธิบายว่า สนิมเป็นตัวกัดกร่อนโลหะ ซ่ึงเป็นอนินทรียวัตถุ แต่กลับเป็นตัวอนุรักษ์ผ้า ซ่ึงเป็นอินทรียวัตถุไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไป

ตามกาลเวลา ท่ีแหล่งบ้านเชียงนี้ เรายังพบแวดินเผา ซ่ึงเป็นอุปกรณ์การปั่นด้ายแบบง่าย ๆ และพบลูกกลิ้งแกะลาย สําหรับใช้

ทําลวดลายบนผ้าเป็นจํานวนมาก จึงทําให้พอจะสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเชียง เม่ือ 2,000- 4,000 ปี

มาแล้ว รู้จักการปั่นด้าย ทอผ้า ย้อมสี และพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าอีกด้วย (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2549: 
115) 

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์รู้จักทอผ้าใช้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3,000 ปี คือ ตั้งแต่ยุคหินใหม่

ถึงยุคโลหะ เนื่องจากหลักฐานการค้นพบเข็มเย็บผ้าทําด้วยกระดูกสัตว์ ท่ีบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หินทุบผ้า

เปลือกไม้ท่ีจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังร่องรอยของเศษผ้าและผ้าไหมติดอยู่กับโบราณวัตถุท่ีศูนย์การทหารปืน
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ใหญ่โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี ท่ีบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และท่ีอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พัสตรา

ภรณ์ประจําชาติไทยโดยแท้นั้น คือ ผ้านุ่ง 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน สําหรับสตรี ส่วนบุรุษใช้ผ้านุ่ง 1 ผืน และผา้คาด 1 ผืนเท่านั้น 
ทวารวดี เป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย ช่วงระยะเวลาประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ท่ีมีลักษณะ

ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน สร้างข้ึนเนื่องในความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย ในช่วงสมัยคุปตะ และหลังคุปตะทําให้เครื่องแต่งกายในสมัยนี้ ได้รับรูปแบบ

มาจากอินเดีย และผสมผสานกับรูปแบบท้องถ่ิน อิทธิพลท่ีได้รับจากอินเดีย นอกจากผ้าและลักษณะของการนุ่งผ้าแล้ว ยังมี
การใช้เคร่ืองประดับท่ีเป็นลูกปัดแก้ว หินอาเกต และคาร์นีเลียน ท่ีรับมาจากอินเดีย เม่ือมีการรับเข้ามาแล้วก็นํามาผสมกับ

อารยธรรมพ้ืนเมืองจนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการผลิตและสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง (โอม รัชเวทย์, 2543: 4)   
จากการศึกษาประติมากรรมจากแหล่งโบราณคดีทวาราวดีท่ีสําคัญ เช่น ประติมากรรมปูนปั้นรอบฐานเจดีย์ 

จุลประโทน จังหวัดนครปฐม ประติมากรรมดินเผาท่ีประดับรอบฐานโบราณสถานคูบัว จังหวัดราชบุรี และประติมากรรม

จําหลักบนใบเสมาท่ีพบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้สันนิษฐานได้ว่าลักษณะการแต่งกายของผู้คนในสมัยทวารวดีนั้น 
บุรุษนิยมไว้ผมยาวมุ่นเป็นมวย และมีเคร่ืองประดับศีรษะ นุ่งผ้ามี 2 แบบ คือ นุ่งผ้ายาวคร่ึงน่อง และนุ่งโจงกระเบนแบบโธตี 
คาดเข็มขัดแบบต่าง ๆ มีผ้าคล้องไหล่ ลักษณะของผ้าท่ีใช้ยังสามารถบอกถึงฐานะคนสมัยนั้นอีกด้วย เช่น พระเจ้าแผ่นดินทรง

นุ่งผ้ายกดอก ขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายผ้า ยกดอกห่าง ๆ ถ้าเป็นขุนนางธรรมดาใช้ผ้ายกดอกสองชาย ส่วนราษฎรสามัญจะใช้

ผ้ายกได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ส่วนผู้ชายคงใช้ผ้าฝ้ายกับผ้าทอจากปอกระเจา (คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย, 2543: 64) 
หลักฐานชิ้นหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าเจ้านายชั้นสูงไม่สวมเสื้อ ได้แก่ ภาพสลักลายเส้นบนแผ่นหินท่ีเจดีย์จุลประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม แสดงถึงลายเส้นบนแผ่นหินเป็นรูปเจ้านายชั้นสูงไม่สวมเสื้อ นุ่งโจงกระเบน รอบตัวมีหม้อน้ํา หอยสังข์ 
เงินตราและดาว (โอม รัชเวทย์, 2543: 4) นอกจากท่ีกล่าวมานี้ สามารถทราบถึงลักษณะการแต่งกายในสมัยทวารวดี ได้จาก
ประติมากรรมปูนปั้นรูปกษัตริย์ นางใน นักดนตรีหญิง และพระโพธิสัตว์ ท่ีโบราณสถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และรูปบุคคล 
ท่ีแหล่งโบราณคดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะการแต่งกายโดยทั่วไปมีดังน้ี  

 

พัสตราภรณ์สมัยทวารวดี  
เนื่องจากชาวทวารวดีรับอิทธิพลจากอินเดียแบบสมัยคุปตะทําให้เคร่ืองแต่งกายออกมาเป็นแบบอิทธิพลของอินเดีย 

คือผู้ชายนุ่งผ้าคล้ายผ้าโธตีของอินเดีย โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นคว้ามาจากรูปสลักปูนปั้นและดินเผาต่าง ๆ 
ในสมัยทวารวดีรวมถึงศิลปะแบบราชวงศ์คุปตะ และต้นราชวงศ์ปาละมาช่วยเสริมรอยต่อภาพสลักท่ีไม่ค่อยชัดให้สมบูรณ์ขึ้น  

 

ภาพท่ี 3 ผู้เขียนวาดเลียนแบบ ประติมากรรมรูปนายรํา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ที่มา: http://www.asienreisender.de/dvaravati.html 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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อย่างไรก็ดีมีหลักฐานท่ีแสดงถึงการแต่งกายในราชสํานัก ดังน้ี 
ผู้ชาย จากหลักฐานท่ีชาวจีนสมัยโบราณบันทึกไว้ถึงชาวทวารวดี กล่าวว่า พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการจะทรง

อาภรณ์สีเมฆ ยามเช้าจะทรงศิราภรณ์ทองคํา เครื่องใช้ก็เป็นทองคําล้วน ผ้าทรงลายลูกไม้คล้องคอ ต่างหูทองคําศิราภรณ์ใน

ภาพเป็นทองคําประดับมุกและอัญมณีต่าง ๆ นุ่งผ้าคล้ายชาวอินเดีย คือนุ่งโจงกระเบนยาวเลยเข่าไป มีเครื่องประดับท่ีคอและ

เครื่องแขนท่ีประดับมุกและอัญมณี คาดเข็มขัด เกล้าผมเป็นมวยสูง 
ผู้หญิง จากภาพสลักนักดนตรีท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ีได้มาจากเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี สังเกตเห็นว่า

ผู้หญิงชาวทวารวดีนิยมใช้ผ้าคล้องคอ ไหล่ แต่จะพาดไปทางไหนไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน บางคนก็นํามาคาดไว้ท่ีอก

แบบผ้าแถบ นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า พับเป็นทบเล็กน้อย มีชายพกด้านหน้า เกล้าผมสูง ต่างหูแบน ๆ กลม ๆ ทําจากโลหะหรือ

ทองคําดุนเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือบางคร้ังทําเป็นรูปอ่ืน ๆ เช่นหยดน้ํา ดอกไม้ ดอกบัวตูม เป็นต้น 
 

ลักษณะทรงผมและการแต่งกายของหญิง  
ลักษณะทรงผมของผู้หญิง นิยมทําผมเกล้ามวย หรือถักเปียเป็นจอมสูงเหนือศีรษะ ใช้ผ้าสลับสีรัดเกล้าไว้ตรงกลาง 

แล้วปล่อยชายผมลงมาหรือเกล้าแล้วรัดเกล้าไว้ไม่ปล่อยชายผม หรือมีการถักเปียเป็นจอมสูงเหนือศีรษะ และรัดตรงกลางให้
ตอนบนสยายออก ส่วนการนุ่งผ้าเป็นผ้าซ่ินจีบพ้ืน หรือลวดลาย ย้อมสีกรัก (สีจากแก่นขนุน) ทบซ้อนกัน ข้างหน้าท้ิงชายแนบ

ลําตัว  ไม่สวมเสื้อ ห่มผ้าสะไบเฉียงบ่าซ้ายไพล่มาข้างขวา เป็นผ้าฝ้ายบางจีบไม่สวมรองเท้า            
 

ลักษณะการแต่งกายของชาย  
          ลักษณะทรงผมของผู้ชาย ทรงผมถักเปียเป็นหลอดยาวประบ่า หรือเกล้าสูงรัดด้วยผ้า หรือเคร่ืองประดับแล้วปล่อย 
ชายผมกลับลงมา เกล้าไว้เป็นจุก ส่วนเครื่องแต่งกาย มีผ้าเฉลียงบ่าบาง ๆ นุ่งผ้าจีบชายผ้าด้านหน้าท้ิงลงไปคลา้ยผ้าถุง

ประมาณคร่ึงแข้ง และให้ชายขมวดทิ้งลงไปข้างซ้าย คาดเข็มขัด หรือเชือก ซ่ึงจะมีลักษณะการคาดท่ีมีเอกลักษณ์  
ดังภาพประกอบท่ี 9 และไม่สวมเสื้อ (สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ, 2511: 35) 

 

 

ภาพที่ 4 ผู้เขียนวาดภาพเลียนแบบเคร่ืองแต่งกายหญิงและชายจากประติมากรรมปูนปั้น เมืองโบราณคูบัว สมัยทวารวดี 
ที่มา: http://thawarawadeekingdom.blogspot.com/2013/07/blog-post_9952.html 

 

3.2 เสน่ห์ในศิราภรณ์หรือเครื่องประดับ 
ศิราภรณ์หรือเคร่ืองประดับ มาจากคําว่า "ศิร" และ "อาภรณ์" หมายความถึง เครื่องประดับสําหรับใช้สวมใส่ศีรษะ

เช่น ชฎามงกุฎ ซ่ึงเป็นชื่อเรียกเครื่องประดับศีรษะละครตัวพระ ท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการโพกผ้าของพวกชฏิล 
เคร่ืองประดับของไทยมีคําศัพท์ท่ีอธิบายความหมายอยู่ 2 คําคือ ศิราภรณ์ หมายถึง เคร่ืองประดับศีรษะ และ 

ถนิมพิมพาภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับกาย ปัจจุบันเรียกรวมกันว่า "เคร่ืองประดับ" หมายถึง เคร่ืองตกแต่งร่างกาย ซ่ึงผลิต

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1472 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1500 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

จากวัสดุมีค่า เช่น ทองคํา อัญมณี ท่ีมีความสวยงามและแสดงถึงทักษะฝีมืออันประณีต รวมท้ังแสดงออกในคติความเชื่อ และ
ความเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมไทย นอกจากน้ียังเป็นการแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพของผู้สวมใส่ เช่น เป็นกษัตริย์ 
พระราชวงศ์ ขุนนางชั้นสูง หรือสามัญชน  ซ่ึงเครื่องประดับบางอย่าง ในกฎมณเทียรบาลจะระบุไว้ว่า สามัญชนไม่สามารถสวม

ใส่ได้ เคร่ืองประดับยังสามารถใช้สวมใส่ เพ่ือแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา และความเชื่อ เช่น พระเครื่อง 
เครื่องรางของขลังต่าง ๆ 

การใช้ศิราภรณ์ตกแต่งส่วนของศีรษะในสมัยทวารวดีนั้น มีดังน้ี 
บุรุษนิยมไว้ผมยาว เกล้ามวยไว้ตรงด้านหลังศีรษะ บนศีรษะมีการประดับผมท้ังเพ่ือความสวยงาม และเพ่ือแสดง

ฐานะ แต่มีบางกลุ่มท่ีไว้ผมสั้นแค่คอ และหวีผมแสกกลาง ผมไว้ยาว มุ่นเป็นมวยไว้ด้านหลังท้ายทอย มักเป็นทรงผมของ

พราหมณ์ ผมไว้ยาว มุ่นเป็นมวยไว้บนกระหม่อมกลางศีรษะ มักเป็นทรงผมของชนช้ันสูง ส่วนผมทรงส้ันแค่คอ หวีแสกกลาง

จับเป็นลอน น่าจะเป็นทรงผมของพวกนักรบ ดังดูได้จากภาพชาดกท่ีประดิษฐานเจดีย์จุลประโทน ลักษณะของศิราภรณ์บุรุษ 
มีตั้งแต่แบบเรียบง่ายไปจนถึงประดิษฐ์เป็นมงกุฎประดับเพชรพลอยด้วยฝีมือช่างชั้นสูง  

 
ภาพที่ 5  บุรุษนิยมไว้ผมยาว เกล้าหรือรัดผมไว้หลังศีรษะ ผู้เขียนวาดเลียนแบบพระโพธิสัตว์ เมืองคูบัว ราชบุรี 

 

สตรีสวมเคร่ืองประดับคล้ายกับของบุรุษ คือ ประดับต้ังแต่ศีรษะจนถึงเท้า ภาพประติมากรรมสตรีดูจะมีน้อยกว่า

ภาพของบุรุษ แต่จากหลักฐานพบว่าสตรีไว้ผมยาวและเกล้าผม ไว้กลางกระหม่อม ประดับตกแต่งศีรษะสุดแต่คิดว่างาม  
ตามความนิยม และตามฐานะ จากประติมากรรมรูปปูนปั้นพบว่า สตรีส่วนใหญ่ไว้ผมยาว และมุ่นมวยผมไว้เหนือท้ายทอย  แต่
ก็มีบางคนที่ไว้ผมสั้นแค่คอ และรวบผมเป็นจุกไว้ตรงกลาง ซ่ึงผมท่ีรวบไว้ตรงกลาบางทีก็มี พวงดอกไม้หรือเก้ียวประดับ หรือมี 
ศิราภรณ์ทรงกรวยประดับลวดลายสวมรอบอีกทีหนึ่ง   

 

ภาพท่ี 6 ภาพวาดเลียนแบบประติมากรรมปูนปั้นเทวดาหรือบุคคลชั้นสูง 
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ภาพที่ 7 ภาพวาดผู้เขียนเลียนแบบประติมากรรมปูนปั้นเกล้ามวยผมของเจ้าหญิง หรือบุคคลชั้นสูง 
ที่มา: เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 

3.3 เสน่ห์แห่งถนิมพิมพาภรณ์ 
ถนิมพิมพาภรณ์หรือเคร่ืองประดับต่าง ๆ ตามแต่ฐานะของผู้สวมใส่ คําว่าถนิมพิมพาภรณ์ มาจากคําว่า "พิมพา" 

และ "อาภรณ์" หมายถึงเคร่ืองประดับตกแต่งตามร่างกาย เช่น ทับทรวง ซ่ึงเป็นโลหะประกอบกัน 3 ชิ้น ชุบเงิน ประดับเพชร

ตรงกลาง ฝังพลอยสีแดง ลักษณะของสายเป็นเพชรจํานวน 2 แถว มีความยาวประมาณ 28 นิ้ว เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง สังวาล 
ตาบหน้า ตาบทิศ ตาบหลัง อินธนู ธํามรงค์ แหวนรอบ ปะวะหล่ํา ทองกร กรองศอ สะอิ้ง พาหุรัด กําไลเท้า เป็นต้น 

ภาพท่ี 8 ต่างหูท่ีค้นพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี 

ในสมัยทวารวดีจากการศึกษางานประติมากรรมปูนปั้นพบว่ามีการประดับด้วยถนิมพิมพาภรณ์ท้ังสตรีและบุรุษ สตรี
ชั้นสูง นิยมใส่ทับทรวง ทับทรวงจัดได้ว่าเป็นเคร่ืองประดับท่ีมีมาแต่สมัยโบราณกาล ตกแต่งส่วนคอด้วยสายสร้อยทําเป็นแผ่น

ทับทรวงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จากหลักฐานทางโบราณคดี มีการพบทับทรวงปรากฎให้เห็นในการแต่งกายของคนสมัยก่อน

มาต้ังแต่ในยุคทวารวดี โดยเฉพาะเครื่องประดับท่ีเป็นต่างหูเป็นท่ีนิยมมากท้ังสตรีและบุรุษ ต่างหูนิยมทําเป็นแผ่นกลมหรือห่วง

กลม โดยชาวทวารวดีท้ังชายและหญิงนิยมสวมต่างหูเป็นเคร่ืองประดับท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน คือ ผู้ชายมักสวมต่างหูรูป

ดอกบัวควํ่าลงหรือต่างหูรูปแผ่นกลมใหญ่ ส่วนผู้หญิงสวมต่างหูท่ีมีลักษณะเป็นห่วงกลม แผ่นกลมหรือห่วงโลหะขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ยังสวมสร้อยเคร่ืองปัดท่ีทําจากดินเผา แก้วหรือลูกปัดหินสี และเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ ตามฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวัสดุ
ท่ีนํามาใช้เป็นเคร่ืองประดับได้แก่ ทองคํา สําริด แก้ว ดินเผา ส่วนต้นแขนประดับด้วยกําไลเล็ก ๆ ทําด้วยทองคําสําริด และ 
ลูกปัดสีต่าง ๆ สวมกําไลมือหลายเส้นพบเคร่ืองประดับทําจากหิน แก้ว ดินเผา สําริด ทองคํา ได้แก่ ลูกปัด แหวนตุ้มหู กําไล 
และผู้ชายเคร่ืองประดับใส่กรองคอ กําไลแขน ต่างหู และเข็มขัดโลหะคาดเอว 
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ภาพที่ 9  ลักษณะเข็มขัดคาดเอว และเชือกคาดเอวของบุรุษ งานประติมากรรมปูนปั้นทวารวดี 
ที่มา: https://hiveminer.com/Tags/dvaravati 

ลูกปัดทวารวดีท่ีขุดพบอาจแบ่งเป็น 2 ชนิด 1) ลูกปัดท่ีผลิตในแหล่งอารยธรรมทวารวดีเอง  ส่วนมากเป็นลูกปัดดิน

เผา สีส้ม สีแดง ลูกปัดแก้วสีน้ําเงิน สีฟ้าหรือสีเขียว กับ 2) ลูกปัดท่ีส่งมาขายจากอารยธรรมอ่ืนเป็นลูกปัดท่ีสวยงาม ผลิตมา
จากแร่ควอร์ซชนิดต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีวิธีการผลิตท่ีสูง 

ภาพท่ี 10  สร้อยคอ ทําจากลูกปัด และทองคํา สมัยทวารวดี 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาพท่ี 11 ภาพวาดเลียนแบบงานประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี แสดงถึงทรงผมและเคร่ืองประดับ 

4. บทสรุป

ทวารวดี ได้รับอิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ผสมผสานกับความงามแบบท้องถ่ิน ก่อกําเนิดรูปแบบ

ความงามที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยุคสมัยทวารวดี ท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอินเดีย ผสมผสานกับเสน่ห์ของยุค

ก่อนประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทย เสน่ห์ความงามท่ีกล่าวมานี้ ปรากฎในรูปแบบของพัสตราภรณ์ คือ เครื่องนุ่งห่ม ศิราภรณ์ 
คือ เคร่ืองสวมศีรษะ ท่ีนิยมในชนชั้นสูง ได้แก่ มงกุฎ ชฎา และถนิมพิมพาภรณ์ คือ เคร่ืองประดับ ท่ีสามารถบอกได้ถึงชนชั้น 
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เช่น ชนชั้นสูงนิยมใส่ทับทรวง ท้ังชายและหญิง ส่วนผู้ชายนิยมใสเข็มขัด และเกี้ยวกระหวัดเชือกท่ีมีลวดลายต่าง ๆ ต่างหูมี

ลักษณะกลมใหญ่ นิยมถ่วงหูให้ยานลงมาถึงบ่า และนิยมใช้ลูกปัดแก้ว รวมท้ังเคร่ืองประดับท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ แสดงให้

เห็นว่าผู้คนในสมัยทวารวดีมีการสร้างเสน่ห์ตามยุคสมัยท่ีสวมใส่ร่างกายให้งดงาม มีการตกแต่งทรงผมให้งามสอดคล้องกับการ

แต่งกาย โดยเฉพาะท้ังชายและหญิงนิยมไว้ผมยาว เกล้ามวยผมยกสูง มีผ้าหรือเชือกมัดไว้ การแต่งกายนอกจากสร้างเสน่ห์ยัง

เพ่ือให้สมฐานะ สมเพศ และสมวัย บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ว่าเป็นคนชนชั้น  ฐานะ และเชื้อชาติใด เราสามารถทราบได้

ว่าในสมัยทวารวดีมีการออกแบบความงามท่ีสร้างเสน่ห์ท้ังทรงผม และการสวมใส่พัตราภรณ์ ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ใน

รูปแบบท่ีงดงามโดยสามารถศึกษาได้จากงานศิลปะประเภทประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี ท่ีสร้างข้ึนร่วมสมัยจาก 
การสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้ตกแต่งศาสนสถานสมัยทวารวดี ตามความศรัทธาเนื่องในพระพุทธศาสนา ท่ีพบเป็นจํานวนมากเช่น 
เมืองโบราณนครปฐม เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี อาจกล่าวได้ว่างานศิลปะท่ีแสดงถึงเสน่ห์

ความงามท่ีกล่าวมานี้นั้น สามารถใช้เป็นข้อสันนิษฐานได้ถึงเสน่ห์ความงามตามค่านิยมของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี  
จะเห็นได้จากโบราณวัตถุท่ีค้นพบอย่างมากมาย ซ่ึงยังคงความงามและมีเสน่ห์ผ่านกาลเวลามายาวนานนับพันกว่าปี 
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จริยศิลป:์ ศลิปะเพื่อการเรียนรู้ภายใน 
Comtemplative Art: Art for Internal Learning 

 

สมจิตต์ สุวรรณวงศ1์*  และปานใจ จารุวณิช1 
 

1สถาบันอาศรมศิลป์ 
*somchitsuwanawong@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

 
จริยศิลป์เป็นกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ภายใน ด้วยการทํางานศิลปะไปพร้อมกับการเจริญภาวนาเป็นการเจริญสติผ่าน

การสังเกตและรับรู้สภาวะจิตใจของตนเองต่อการรับรู้ผ่านผัสสะต่าง ๆ ขณะทํางานศิลปะ บทความนี้เป็นการนําเสนอการจัด
กิจกรรมจริยศิลป์ ประกอบด้วยประเภทของกิจกรรมจริยศิลป์ กระบวนการของจริยศิลป์ ประโยชน์ของจริยศิลป์ และการนํา
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากจริยศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน จริยศิลป์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง นําไปสู่การเข้าใจและยอมรับ
ผู้อ่ืน ทําให้สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 
 
คําสําคัญ: จริยศิลป์  การเรียนรู้ภายใน  การภาวนา 
 

Abstract 
 

Chariyasilp is Contemplative Art. It is an activity for internal learning. By working with art along 
with the growth of prayer, being mindful through observation and awareness of one's own state of mind 
to perceive through various nerves while doing art work. This article is a presentation of the Contemplative 
Art activities. Consisting of the theme of the Chiriyasin's process. The benefits of Chariyasilp And applying 
what has been learned from the art of daily life. And Chariyasilp work is an activity that helps learners to 
know themselves. Leading to understanding and accepting others Enabling, them to work and live happily 
with others. 
 
Keywords: Chariyasilp, contemplative art, mindful 
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1. บทนํา  
 

 ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) เป็นหนึ่งในทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผู้เรียน ต้องเป็นผู้ลงมือทํา 
และเกิดการเรียนรู้จากภายใน ด้วยการคิดไตร่ตรองด้วยตนเอง (Learning by doing) จึงจะทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงท่ี

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนต้องมีการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และต้องเป็นผู้ท่ีสามารกํากับการเรียนรู้

ของตนเองได้ (Self-directed Learning) จึงจะเกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) และทําให้เกิดการเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) นําไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง และเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกได้ 

การเรียนรู้ของมนุษย์มี 2 แบบ คือ การเรียนรู้ภายนอกและการเรียนรู้ภายใน การเรียนรู้ภายนอกคือการเรียนรู้

เรื่องราวต่าง ๆ ทางโลก หรือท่ีเรียกว่าเป็นทางสมมติหรือสมมติบัญญัติซ่ึงต่างจากการเรียนรู้ภายใน การเรียนรู้ภายในคือการ

เรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองซ่ึงเป็นการเรียนรู้ความจริงภายในตน  เรียนรู้กระบวนการคิดและจิตใจของเรา  อิทธิพลของ

อารมณ์ของจิตใจหรือท่ีเรียกว่าทางวิมุติ  เป็นการเรียนรู้เพ่ือให้จิตใจเป็นอิสระค้นพบจิตเดิมแท้ของตนเองไม่มีการปนเปื้อนทาง

จิต มีสติอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญญาที่แท้จริง (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2552: 13)  การเรียนรู้ภายใน เป็นการเรียนรู้ ท่ีทําให้รู้จักตนเอง 
ซ่ึงมีวิธีการเรียนรู้มากมาย ในทางพุทธศาสนามีวิธีการเรียนรู้ภายในท่ีทําให้รู้จักตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เรียกว่าภาวนา 

ภาวนาแปลว่าทําให้เจริญ ทําให้เป็น ทําให้มีขึ้นหรือฝึกอบรม ในทางพุทธศาสนาการภาวนาเป็นการฝึกฝนและพัฒนา

มนุษย์ ดําเนินไปเป็นกระบวนการพัฒนา 4 ด้าน เรียกว่าภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา การพัฒนากาย คือการมี
ความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือการมีความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกับเพ่ือนมนุษย์ใน

สังคม จิตตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจให้เจริญงอกงามข้ึนในความดีงาม ความเข้มแข็งม่ันคงสงบสุข และเป็นอิสระ 
ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ความคิด เหตุผล และการหย่ังรู้ความจริง จนเข้าถึง

อิสรภาพ มีชีวิตท่ีดีงามปลอดทุกข์ปราศปัญหา(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตฺโต), 2560: 48) 
ปัญญาภาวนามีหลักการสําคัญท่ีเป็นสาระคือ การรู้เห็นตามความเป็นจริง หรือ ตามสภาวะของมัน แล้วทําให้เกิด

ญาณความหย่ังรู้ ทําให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ ความขุ่นมัวเศร้าหมอง และกิเลสท้ังหลาย อย่างไม่จํากัดกาลเวลา 
อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงตลอดไป(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559: 89) สติปัฏฐาน 4 เป็นวิธีการหนึ่ง ในการฝึก

ปฏิบัติปัญญาภาวนาด้วยการเอาสติ มาเป็นตัวทํางานในการรับรู้หรือตามรู้กับสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนเป็นไปอยู่จริงในขณะนั้น ๆ ท่ี
เรียกว่า อยู่กับขณะปัจจุบัน อาจเป็นการใช้สติรับรู้หรือตามรู้สภาพทางร่างกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การใช้สติรับรู้ 
หรือตามรู้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การใช้สติรับรู้หรือตามรู้สภาพจิตใจเรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน หรือการใช้สติรับรู้หรือตามรู้ความคิดท่ีเกิดข้ึนในใจ การรับรู้หรือการตามรู้สภาพทางร่างกาย ความรู้สึก สภาพจิตใจ 
หรือความคิดท่ีเกิดข้ึนในใจตามความเป็นจริงเป็นข้ันตอนแรกของสติปัฏฐาน 4 ท่ีจะนําไปสู่การก่อเกิดปัญญา 

 การรับรู้หรือการตามรู้สิ่งต่าง ๆ นั้น ในทางพุทธศาสนามีอายตนะหรืออินทรีย์ซ่ึงประกอบด้วย ตา หู จมูกลิ้น กาย 
และใจ ทําหน้าท่ีสําคัญมาก 2 อย่างคือ การเป็นทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเป็นทางรับความรู้ คือ รับรู้ประสบการณ์เข้ามาใน

ลักษณะท่ีเป็นข้อมูลซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําให้เกิดปัญญาที่จะรู้ เข้าใจแล้วปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายได้ถูกต้อง เป็นการ

ใช้อายตนะหรืออินทรีย์ในการเรียนรู้ หรือเป็นเคร่ืองมือหาความรู้อีกหน้าท่ีหนึ่งคือเป็นทางรับรู้ความรู้สึกหรือเป็นท่ีรับความรู้สึก 
การรับรู้ด้านท่ีเป็นความรู้สึกนี้เป็นส่วนท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะมันจะมาเป็นตัวนําพฤติกรรมในขณะท่ีคนยังไม่มี

ความรู้หรือไม่มีปัญญา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺต, 256: 16)  
การรับรู้ด้านท่ีเป็นความรู้สึกนี้ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ หากรับรู้และเกิด

ความรู้สึกไม่ชอบใจและไม่สนใจ ท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้ันจะทําให้ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้ันต่อไปอีกหรือหากเลือกรับรู้เฉพาะ

ข้อมูลข่าวสารท่ีสนองความรู้สึกของตนเอง ก็จะทําให้ได้ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้ความรู้สึกนอกจากจะส่งผลต่อการรู้จักตนเอง และการพัฒนาปัญญาแล้วยังมีความสําคัญ 
ต่อการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสําคัญทักษะหนึ่งของการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 

 สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กท่ีใช้แนวคิดการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic 
Education) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการฝึกหัดพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้จักตนเองเป็นเบื้องต้นซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเองและเพ่ือสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สถาบันได้บรรจุการฝึกหัดพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาไว้ในรายวชิามงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวมและรายวิชาจริยศิลป์  

จริยศิลป์ เป็นชื่อท่ีสถาบันอาศรมศิลป์บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นชื่อของกิจกรรมท่ีผสานการทํางานศิลปะเข้ากับการภาวนา 
โดยอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ได้ให้ความหมายว่า จริยศิลป์เป็นการทํางานศิลปะไปพร้อมกับการเจริญภาวนาโดย

ไม่แยกทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส้ินเชิง กล่าวคือไม่ใช่มุ่งแต่ภาวนาจนท้ิงงานศิลป์จนเป็นเรื่องของศาสนธรรมอย่างเดียวซ่ึงเป็น

การมองกิจกรรมในชีวิตแบบแยกส่วนหากแต่เป็นการนํางานศิลปะมาเป็นตัวหลักเพ่ือให้เกิดการพัฒนา (2551: 40) 
จริยศิลป์เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในรายวิชาจริยศิลป์และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชามงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวมมี

จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองและเรียนรู้ตนเองด้วยการเจริญสติผ่านการสังเกตและรับรู้สภาวะของจิตใจของตนเอง 
ในขณะทํางานศิลปะ ช่วยให้ผู้เรียนรู้อารมณ์และความคิดของตนเอง ทําให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น  

ในบทความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมจริยศิลป์ กระบวนการของจริยศิลป์ และนําเสนอประโยชน์

ของจริยศิลป์ และการนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากจริยศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ที่ผู้เรียนจริยศิลป์สะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของจริยศิลป์ 
 
2. ประเภทของกิจกรรมจริยศิลป์  
 

กิจกรรมจริยศิลป์ท่ีสถาบันอาศรมศิลป์เคยจัดมามีหลากหลายประเภท เช่น การร้องเพลงประสานเสียง การวาดภาพ

แบบสัมผัส (Contour Drawing) การป้ันภาชนะดินเผา การทําภาพประกอบคติธรรมลงบนถุงผ้า การประดิษฐ์และตกแต่งแฟ้ม

เอกสาร เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553: 62) ในปัจจุบันนอกจากสถาบันอาศรมศิลป์จะจัดกิจกรรมจริยศิลป์ให้แก่

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันแล้วยังจัดกิจกรรมจริยศิลป์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการต่าง ๆ ท่ีสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นผู้ดําเนินโครงการและบุคคลท่ัวไปในโครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ด้วย โดยประเภทของกิจกรรมจริยศิลป์ท่ีจัดอยู่ใน

ขณะนี้คือ 
 

2.1 ศิลปะไทยพ้ืนถ่ิน ได้แก่ ตุงใยแมงมุม  
"ตุง" เป็นงานศิลปะ ท่ีเรียกว่า ศิลปะสาธารณกุศล ซ่ึงศิลปะสาธารณกุศลเป็นชื่อเรียกงานฝีมือต่าง ๆ ท่ีคนไทยนับแต่

อดีตมาจนถึงปัจจุบันมาร่วมกันทําด้วยความศรัทธาและการอุทิศแรงกายแรงใจโดยไม่คํานึงถึงผลตอบแทนทางวัตถุเม่ือมีงานพิธี

สาํคัญทางพุทธศาสนาหรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆของชุมชน เช่น งานแกะสลักหยวกกล้วยหรืองานแทงหยวก งานจัดดอกไม้ ทํา

พานพุ่ม ทําบายศรี ตอกตุง ตัดธงร้ิว งานตัดกระดาษ ประดับพนมเรือพระ(ของชาวใต้) เป็นต้น (ประภาภัทร นิยม และคณะ, 
2560: 87) 

การทําตุง (ธง) เป็นการทํางานศิลปะด้วยการนําไม้ไผ่ท่ีเหลาเป็นแท่งยาวเล็กมาวางซ้อนกันเป็นกากบาทแล้วใช้

เส้นด้ายผูกยึดกลางแท่งไม้ไผ่โดยผูกให้ปลายไม้ไผ่ท้ัง 4 ปลายต้ังฉากกัน แล้วจึงเส้นใช้เส้นด้ายพันวนไปตามปลายแท่งไม้ไผ่ ท้ัง 
4 ปลาย ทําให้มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม จึงเรียกว่า ตุงใยแมงมุม 
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2.2 ศิลปะวาดภาพลายเส้น ได้แก่ 
     2.2.1 การวาดภาพด้วยความรู้สึกสัมผัส (Contour) 
     การวาดภาพด้วยความรู้สึกสัมผัสเป็นการวาดภาพด้วยการใช้สายตารับรู้หรือสัมผัสกับสิ่งท่ีต้องการวาดไปพร้อม

กับการใช้ดินสอหรือเครยองวาดเส้นไปช้า ๆ ตามท่ีสายตาสัมผัสเคลื่อนไปตามสิ่งท่ีต้องการวาดโดยไม่มองเส้นหรือภาพท่ีค่อย ๆ 
ปรากฏบนกระดาษจนกว่าจะวาดภาพสิ่งนั้นเสร็จ 

    2.2.2 การวาดภาพด้วยการเอากิริยาอาการเป็นตัวนํา (Gesture) 
    การวาดภาพด้วยการเอากิริยาอาการเป็นตัวนําเป็นการวาดภาพด้วยการมองดูกิริยาอาการหรือท่าทางของส่ิงท่ี

ต้องการวาดให้เห็นกิริยาอาการนั้นชัดเจนก่อนแล้วจึงใช้เครยองวาดเส้นค่อนข้างเร็วให้เป็นเส้นตามกิริยาอาการของสิ่งท่ีต้องการ

วาดนั้นโดยสามารถมองเส้นหรือภาพท่ีกําลังวาดบนกระดาษได้ 
    2.2.3 การวาดภาพด้วยความเร็ว (Sketch) 
    การวาดภาพด้วยความเร็วเป็นการวาดภาพโดยเริ่มต้นวาดสิ่งท่ีต้องการว่าด้วยวิธีวาดภาพด้วยการเอากิริยาอาการ

เป็นตัวนําก่อนแล้วจึงวาดเก็บรายละเอียดสิ่งท่ีต้องการวาดโดยสามารถมองเส้นหรือภาพท่ีกําลังวาดบนกระดาษได้ 
 

2.3 ศิลปะไทยสัญจร 
ศิลปะไทยสัญจรเป็นกิจกรรมจริยศิลป์ท่ีพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาความเป็นไทยและศิลปะไทยในวัดท่ีพาไป ผู้เรียนได้

เรียนรู้ท้ังสถาปัตยกรรมไทย ภูมิสถาปัตยกรรมไทย ศิลปะไทย ภูมิปัญญาไทย และประวัติศาสตร์ไทยท่ีสัมพันธ์กับพุทธศาสนา

และเก่ียวข้องกับวัดแห่งนั้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงท่ีมา ความหมาย ความสําคัญ ได้สัมผัสความงามของความเป็นไทยและศิลปะ

ไทยในสถานท่ีจริงและได้ทํากิจกรรมคัดลอกลายครูด้วยการเลือกภาพจิตรกรรมไทยซ่ึงเป็นผลงานของครูช่างแล้วคัดลอก

ลายเส้นภาพจิตรกรรมไทยที่เลือกนั้นด้วยดินสอลงบนกระดาษ 
 

2.4 ศิลปะไทยแบบด้ังเดิม:จิตรกรรมไทยแบบด้ังเดิม 
การวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบด้ังเดิมเป็นการทํางานจิตรกรรมไทยตามข้ันตอนและวิธีการแบบด้ังเดิมโดยให้ผู้เรียน

เลือกภาพลายไทยหรือภาพจิตรกรรมไทย แล้วนํามาลอกลาย ปรุลาย โรยลาย เขียนลาย และระบายสีภาพจิตรกรรมไทยน้ัน

ด้วยสีฝุ่นบนผืนผ้า หรือเฟรมผ้าพ้ืนเม็ดมะขามดินสอพอง 
 

 2.5 ศิลปะแบบกลุ่ม ได้แก่ จัดดอกไม้จัดใจตน 
 การจัดดอกไม้จัดใจตนเป็นการทํางานศิลปะแบบกลุ่มด้วยการจัดให้ผู้เรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม 1 วง แล้วให้ผู้เรียน 
เลือกดอกไม้ กิ่งไม้ หรือ ใบไม้ ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ คนละ 1 ชิ้น นําไปปักบนแจกัน 1 ใบท่ีจัดวางอยู่กลางวงกลมนั้น ทําไปทีละคน 
จนทําได้ครบทุกคน ทําเช่นนี้ 1-2 รอบ 
 
3. กระบวนการของจริยศิลป์  
 

จริยศิลป์ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภาวะภายในใจและเรียนรู้ความสัมพันธ์ของกายกับใจมากกว่าการมุ่งให้ชิ้นงาน

สําเร็จอย่างสมบูรณ์ มีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมเรียนรู้อย่างมีสติ 
      1. ผู้สอนบรรยายวิธีการทํางานศิลปะ 
      2. ผู้สอนสาธิตการทํางานศิลปะ 
      3. ผู้สอนบอกข้อตกลงในการทํากิจกรรมจริยศิลป์ดังนี้ 
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          3.1 ให้ผู้เรียนละความมุ่งหวัง สวย ไม่สวย ดี  ไม่ดี ถูก ผิด  
          3.2 ให้ผู้เรียนตามรู้ความรู้สึกและความนึกคิดท้ังก่อนทํางานศิลปะ ขณะทํางานศิลปะ และหลังทํางานศิลปะ  
          3.3  ให้ผู้เรียนปิดวาจาและปิดโทรศัพท์มือถือเพ่ือตัดเร่ืองท่ีจะเข้ามากระทบหรือรบกวนจิตใจ ช่วยให้ใจจด

จ่อกับการทํางานศิลปะที่อยู่ตรงหน้า และสามารถตามรู้สภาวะของกายและใจได้อย่างต่อเนื่อง  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีสติ 
          1. ผู้สอนให้ผู้เรียนมารับวัสดุและอุปกรณ์สําหรับทํางานศิลปะคนละ 1 ชุด                 
          2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทํากิจกรรมเป็นเวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที 
          3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมจริยศิลป์ไปพร้อมกับการตามรู้หรือรับรู้ความรู้สึกและความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนขณะการ

ทํางานศิลปะโดยให้ผู้เรียนทํางานศิลปะอย่างมีอิสระและผู้สอนคอยสังเกตและให้คําแนะนํา 
      ขั้นที่ 3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการจัดแสดงผลงานศิลปะและชมผลงานร่วมกัน 
          ผู้สอนให้ผู้เรียนนําผลงานศิลปะของตนมาจัดแสดงผลงานและชมผลงานร่วมกันโดยผู้สอนสะท้อนผลงาน

ศิลปะของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ตนเองผ่านงานศิลปะและเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสและซาบซ้ึงกับงานศิลปะทําให้

ผู้เรียนเข้าถึงความงามและเห็นความแตกต่างหลากหลายของผลงานศิลปะ ก่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่าง และเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะของตนต่อไป 

      ขั้นที่ 4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพูดสะท้อนสภาวะของตนเองในกลุ่มอย่างมีสติ 
    1.  ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลม 1 วง 
    2. ผู้สอนเป็นกระบวนกรพาผู้เรียนสะท้อนสภาวะของตนเองในกลุ่ม ดังน้ี 
             2.1 ความรู้สึกและความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนก่อนทํางานศิลปะ 
             2.2 ความรู้สึกและความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนขณะทํางานศิลปะ 
             2.3 ความรู้สึกและความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนหลังทํางานศิลปะ 
 ในขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมพูดสะท้อนสภาวะของตนเองในกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนจะได้ทบทวนสภาวะของ

ตนเองท้ังก่อนทํางานศิลปะขณะทํางานศิลปะและหลังทํางานศิลปะ และถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูด ก่อให้เกิดการเรียนรู้

สภาวะของกายและจิตใจร่วมกันโดยผู้สอนมีการใช้คําถามเพ่ือให้ผู้เรียนสะท้อนสภาวะของร่างกายและลักษณะของงานศิลปะ 
ท่ีได้ในขณะท่ีความรู้สึกและความนึกคิดนั้นเกิดข้ึนว่าเป็นอย่างไร ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงมองเห็นความสัมพันธ์ของกายและใจ

ด้วย ตนเอง  
 ขั้นที่ 5 สรุปการเรียนรู้อย่างมีสติ 
      ผู้สอนเป็นกระบวนกรพาผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญของการสะท้อนสภาวะของตนเองในกลุ่มและ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมจริยศิลป์ในหัวข้อสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมจริยศิลป์ 
      ขั้นที่ 6 ประยุกต์สิ่งท่ีได้เรียนรู้สู่วิถีชีวิต 
      ผู้สอนเป็นกระบวนกรพาผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าจะนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมจริยศิลป์ไปใช้

ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างไรบ้าง ตัวอย่างคําตอบเช่น นําไปใช้ในการฝึกสติและสมาธิให้แก่ตนเอง ตามรู้และ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนเองให้สามารถปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม มีสติและมีสมาธิในการทํางาน 

 ขั้นที่ 7 ประเมินผลอย่างมีสติ 
 1. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมจริยศิลป์ ผลงานศิลปะ การ

ตอบคําถามจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนและแบบบันทึกการสะท้อนสภาวะของตนเองและแบบประเมินการจัด

กจิกรรม จริยศิลป์ 
 2. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองโดยบอกสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมจริยศิลป์และการเขียน

บันทึก ในแบบบันทึกการสะท้อนสภาวะของตนเองและแบบประเมินการจัดกิจกรรมจริยศิลป์ 
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  ในข้ันตอนนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกในแบบบันทึกการสะท้อนสภาวะของตนเองและแบบประเมินการจัด

กิจกรรมจริยศิลป์ซ่ึงจะเป็นการให้ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียนรู้สภาวะภายในของตนได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมากขึ้น 
 หมายเหตุ  สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลง ระยะเวลา สถานท่ี สถานการณ์ และคําถาม ได้ตามความเหมาะสม

ตามบริบทและวัยของผู้เรียน 
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมจริยศิลป์ 
 

 ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการทํากิจกรรมจริยศิลป์โดยขอยกตัวอย่างจากการจัดกิจกรรม 
การวาดภาพด้วยความรู้สึกสัมผัส(Contour) ให้แก่ นักศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม และบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมการทํากิจกรรมจริยศิลป์ใน

โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของสถาบันอาศรมศิลป์ซ่ึงได้เขียนบันทึกสะท้อนความ

คิดเห็นในแบบบันทึกการสะท้อนสภาวะของตนเองและแบบประเมินการจัดกิจกรรมจริยศิลป์ดังนี้  
 

4.1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
     4.1.1 การฝึกสติ การฝึกสมาธิและการมีสติ การมีสมาธิ 
   "การวาดภาพ ด้วยความรู้สึกสัมผัส(Contour) นั้น มีประโยชน์คือ เป็นการวาดรูปตามท่ีเห็นจริง ๆ ไม่มีการ

ตัดสินถูกผิด ดี ไม่ดี สวย ไม่สวย ทําให้การวาดรูปมีความผ่อนคลาย มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งท่ีเห็นตรงหน้า และมองอะไรตามความ
จริง สะท้อน(วาดรูป) ออกมาจากความจริงท่ีเห็นตรงหน้า" 

     "ทําให้เราผ่อนคลายมาอยู่กับปัจจุบันขณะ และความสวยงามตามธรรมชาติตรงหน้า ปลดปล่อยตัวเราจากความ

คาดหวัง ความกลัว กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทําให้เรามีสายตาท่ีละเอียดอ่อนมากขึ้น สังเกตได้ดีขึ้นตามความเป็นจริง"  
 นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 
 "เป็นอีกวิธีท่ีทําให้เรามีสมาธิและสติอยู่กับปัจจุบัน"  ได้สติสามารถควบคุมให้มือสัมพันธ์กับตาและสบายใจ

เหมือนได้ผ่อนคลาย"  
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม (2562)  

  "มีประโยชน์ต่อจิตใจมาก มีสมาธิ ผ่อนคลาย เบิกบาน รู้เห็นกายใจตนเองได้ดีมาก" 
  "มีความผ่อนคลาย เกิดสมาธิในอีกรูปแบบหนึ่ง ได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของหลักศีลธรรม (ภาวนา) และศิลปะ 
รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถมีสมาธิกับอะไรนาน ๆ ได้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะชอบงานศิลปะด้วย และศิลปะเป็นหลักการ 
พัฒนาในเรื่องสมาธิท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจําวันและหลักศีลธรรม เป็นการพัฒนาสมาธิท่ีแตกต่างจากรูปแบบอ่ืน ๆ" 
  บุคคลท่ัวไป โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ (2562) 

     4.1.2 การรู้จักตนเอง และการรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของตนเอง 
      "การที่เราตามรู้ความรู้สึกของตนเองน้ันจะทําให้เราเข้าใจในตนเองมากข้ึน และรู้จักท่ีจะมองอะไรด้วยความเป็น

จริง รู้ตามจริง ปล่อยวางความเป็นตัวเองได้" 
      " การรู้ทันอารมณ์ทําให้เรามีมุมมองท่ีไม่เป็นอคติ มองส่ิงต่าง ๆในเชิงบวกและสร้างสรรค์ การปล่อยวาง ทําให้

เราไม่ยึดติดกับกรอบและอิสระพอท่ีจะเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ "  
 นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 
      "เป็นการกลับเข้ามารู้จักตนเองกลับมาดูกลไกของใจท่ีเราจะบังคับไม่ให้คิด ไม่ให้รู้สึกไม่ได้ แต่เราสามารถฝึก

กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาโฟกัสกับสิ่งท่ีทํามาอยู่กับฐานกายได้ (อยู่กับความรู้สึกตัวและการเคลื่อนไปของมือท่ีกําลังวาด) 
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การกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการฝึกกลับมาเผชิญกับสิ่งต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนภายในใจเข้าใจตนเอง นอกจากนี้ฉันยังได้ฝึกความอดทน 
ฝึกความเพียรในการวาด" 

       "ทําให้เรารู้จักตนเองว่าขณะนั้นเรากําลังรู้สึกและคิดอะไรอยู่คือรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ทําให้เราควบคุม

อารมณ์ได้ สามารถปรับอารมณ์ได้ ได้ฝึกวาดภาพด้วยความรู้สึกสัมผัสท่ีสามารถบอกอารมณ์และความคิดของเราได้"  
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ (2562) 

  "ทําให้รู้ตนเอง รู้ข้อผิดพลาดของตนเองได้ตามรู้ความรู้สึกของตนเองมากข้ึน ได้รู้ถึงจิตใจภายในขณะทํา ความ
กังวล ความกลัว ท่ีต้องมีการฝึกปฏิบัติให้บ่อยข้ึน"  
  บุคคลท่ัวไป โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศลิป์ (2562) 

      4.1.3 การฝึกฝนและการพัฒนาตนเอง    
       "ฝึกการรับฟัง แต่ไม่ใช่สั่งการ ทําให้เราเข้าใจตนเอง ฝึกความอดทน ต้องมีความเพียร ฝึกตัดความกังวล กล้า

เผชิญอย่างมีสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งท่ีทํา"  
 นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 

  "ได้ความเพียร เพียรท่ีจะวาดซํ้า ๆ เพ่ือให้วาดออกมาให้ได้ตามจิตท่ีสัมผัสกับภาวนา  ฝึกให้ใจเย็นและฝึกขัดใจ

ของตนเองเม่ือเราต้องการทําสิ่งอ่ืน แต่เราฝึกท่ีจะทํา ตั้งสติ ทําให้ใจเย็นและอยู่กับปัจจุบัน ณ ขณะนั้น”  
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ (2562) 
 

4.2. ประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
   "ยุติความกลัวในการทํางาน เม่ือไหร่ท่ีมองว่างานจะต้องออกมาดีหรือไม่ดีก็จะเกิดความกลัว ต้องไม่กลัวท่ีจะ

ผิดพลาดมองเป็นการเรียนรู้ไม่สร้างความกลัวหรือความกดดันด้วยการตั้งความหวัง ขยายขอบเขตในการทํางานออกไปไม่จํากัด

อยู่แค่ว่างานต้องดีต้องสวย อย่างการวาด Contour ทําให้เราได้สังเกตสภาวะอารมณ์ของตนเอง"  
 นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 

 
5. การนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากจริยศิลป์ไปใช้ 
 

 ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นถึงการนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากจริยศิลป์ไปใช้ในวิถีชีวิตโดยขอยกตัวอย่างจากการจัด

กิจกรรมการวาดภาพด้วยความรู้สึกสัมผัส (Contour) ให้แก่ นักศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาทาง

ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม และบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมการทํากิจกรรม 
จริยศิลป์ในโครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของสถาบันอาศรมศิลป์ ซ่ึงได้เขียนบันทึก

สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําสิ่งท่ีได้จากจริยศิลป์ไปใช้กับตนเอง และการนําไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และการอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในแบบบันทึกการสะท้อนสภาวะของตนเองและแบบประเมินการจัดกิจกรรมจริยศิลป์ดังนี้ 
 

5.1 การนําไปใช้กับตนเอง 
 5.1.1 การฝึกสติและการฝึกสมาธิ 
        " นําไปฝึก พัฒนาตนเองให้มีสติ" 
        " ใช้กับตนเองให้ผ่อนคลาย มีสมาธิ และนําไปใช้กับลูก ๆให้เขาลองทํากิจกรรม" 
          นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 
        " มีประโยชน์ในเร่ืองการฝึกสมาธิเป็นหลักครับ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับคนสมาธิสั้นหากฝึก

บ่อยอาจเปน็ผลดีได้" 
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        " ต้องฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตนเองให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นให้มีสติมากขึ้น" 
         นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ (2562) 
       " ได้พบแนวทางการปฏิบัติธรรมเพ่ิม" 
       " ได้กิจกรรมท่ีนําไปใช้ในการภาวนาอีกรูปแบบหนึ่ง โอปนยิโกกายใจได้ชัดเจน" 
         บุคคลท่ัวไป โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ (2560) 
 5.1.2 การรู้จักตนเอง และการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนเอง 
       " การยอมรับตัวเองในสิ่งท่ีตัวเองเป็น หรือผลงานท่ีตนเองทําออกมา" 
       " เอาไปมองตัวเองในชีวิตประจําวันว่าในบางคร้ังเราอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับความคิดเป็น เหมือนหลักหมายให้

เราเตือนตัวเองอยู่ตลอด" 
         นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 
       " รู้ใจตัวเองมากข้ึนรู้จักอยู่กับตัวตนปัจจุบัน" 
         นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม (2562) 
      " มีประโยชน์ต่อการฝึกผ่อนคลายมีสมาธิ นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ รู้จักย้อนดูตนเองภายในของตนเองได้

ดีขึ้น" 
         บุคคลท่ัวไป โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2560) 
 5.1.3 การฝึกฝน และการพัฒนาตนเอง 
      " นําไปฝึกให้มีความเพียร กล้าหาญ มุมานะ อดทน" 
      " นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกให้ใจเย็นและจัดลําดับความสําคัญ" 
        นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ (2562) 
 5.1.4 การทํางาน 
       " ทําให้ตัวเราได้อยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับงานท่ีกําลังทํามีสมาธิจดจ่อ" 
         นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2561) 
       " นําไปใช้ในการทํางานให้กล้าตัดสินใจลงมือทําอย่างมีสติ ทําให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ" 
       " ฝึกจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีทําอยู่ตรงหน้า ไม่เป็นทุกข์กับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต ไม่ทํางานหรือสิ่งต่าง ๆภายใต้

ความอยากและความคาดหวังจนเกินไป ทําสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าให้ดีท่ีสุด ลงทุนในเหตุปล่อยวางในผล" 
         นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ (2562) 
       " นําไปฝึกให้ตัวเองมีสมาธิกับงานหรือสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้า" 
         บุคคลท่ัวไป โครงการหลักสูตรระยะสั้นจริยศิลป์ สถาบันอาศรมศิลป์ (2560) 
 

5.2. การนําไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
        " การรับฟังผู้อ่ืนจริง ๆ โดยไม่ใช้ความคิด อคติตัวเองไปแทรกระหว่างรับฟังและการยอมรับในผลงานตัวตน

ผู้อ่ืนโดยไม่ตัดสิน" 
       " เป็นการเรียนรู้ว่าหากเราทํางานอะไรร่วมกับใครให้ใช้ใจจดจ่ออยู่กับคนตรงหน้ารับรู้แค่สภาวะลงหน้าท่ีเรา

เห็นตัดความรู้ ข้อมูล หรือความจําเดิมออกไปเราจะได้สัมผัสความจริงแท้ได้มากขึ้นซ่ึงมันอาจไม่สวยไม่สมบูรณ์แต่เป็นความจริง

ขณะปัจจุบัน การเปิดใจอย่างไม่คาดหวังทําให้เราไม่เครียดไม่กดดัน" 
        " ทําให้เห็นว่าการสอนนักเรียนควรให้เวลาและโอกาสของนักเรียน ไม่รีบตัดสินเด็กตามความคิดของตนเอง ไม่

สร้างกฎเกณฑ์ให้เด็กจนไม่กล้าแสดงออก และควรวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ไม่มุ่งหวังผลสําเร็จของงานจน
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ลืมเด็ก  และใช้ในการมองผลงานเด็กจะมองให้ลึกซ้ึงและเข้าถึงกระบวนการทํางานของเด็ก ไม่ด่วนตัดสินจากแค่ชิ้นงานท่ีเสร็จ

แล้วอย่างเดียว" 
        " ใช้ปรับพฤติกรรมและสภาวะใจของตนเองคือไม่ไปจัดการกับเด็ก ๆมาก ปล่อยให้เขาเรียนรู้หรือเป็นไปตาม

ธรรมชาติ เหมือนกับการวาดรูปท่ีเราลดการจัดการคาดหวังปล่อยให้มันเป็นไปและยังทําให้เราเห็นสภาวะจิตใจของเด็กอย่าง

แยบคายมองอย่างลึกซ้ึงเห็นคุณค่าท่ีซ่อนอยู่"   
 นักศึกษาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์  สถาบันอาศรมศิลป์ (2561)       

 กล่าวโดยสรุปกิจกรรมจริยศิลป์เป็นกิจกรรมที่สามารถนํามาใช้ในการฝึกสติ การฝึกสมาธิ การฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ 
การฝึกการรับรู้หรือตามรู้ความรู้สึกและความนึกคิดของจิตใจ และการฝึกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ช่วย
ให้มีสติ มีสมาธิ สามารถอยู่กับปัจจุบันอย่างผ่อนคลาย ช่วยให้เห็นสภาวะของร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริง เห็น

ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจิตใจท่ีส่งผลต่อการทําสิ่งต่าง ๆ จึงทําให้ผู้เรียนจริยศิลป์รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองยอมรับตนเอง

และต้องการพัฒนาตนเอง และยังส่งผลให้เข้าใจผู้อ่ืนและยอมรับผู้อ่ืนอีกด้วย  อีกท้ังยังช่วยให้รู้เท่าทันและจัดการกับอารมณ์

ความรู้สึกและความคิดของตนเอง ทําให้สามารถควบคุมตนเองในการสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสมและมีความสุขมากข้ึน นอกจากนี้การมีสติ การมีสมาธิ สามารถรับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของ
ตนเอง รวมทั้งสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตรงตามความเป็นจริงต่อการเรียนรู้ในขณะนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากข้ึน ทําให้การเรียนรู้ของผู้เรียน มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น กิจกรรมจริยศิลป์ จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วย

ส่งเสริมท้ังการเรียนรู้ภายนอกและการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน นําไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน 
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มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา 
The Perspective of Relationship between Philosophy and Religion 
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บทคัดย่อ 

 
บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งอธิบายถึงมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา ผลจากการศึกษาพบว่าปรัชญา

และศาสนามีประวัติศาสตร์ท่ีดําเนินควบคู่ในสังคมโลกมาอย่างยาวนาน ท้ังนี้ปรัชญาเป็นเรื่องราวท่ีต้องการศึกษาความจริงซ่ึงเป็น
ความรู้ท่ีเป็นลักษณะนามธรรม ซ่ึงวิธีการสําคัญท่ีได้มาซ่ึงความจริงดังกล่าวคือการใช้เหตุผล ในขณะที่ศาสนาเป็นเรื่องราวที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต ซ่ึงวิธีการสําคัญที่ได้มาซ่ึงคุณค่าของชีวิตคือการใช้ญาณทัศนะเป็นเคร่ืองมือสําคัญ 
 
คําสําคัญ: มุมมอง  ความสัมพันธ์  ปรัชญา  ศาสนา 
 

Abstract 
 

This article aims to explain the perspective of relationship between philosophy and religion. The 
result showed that both philosophy and religion have the concurrent history in the world. Philosophy is the 
subject about studying the truth of fact and how to get the knowledge is to use the reasoning. Meanwhile 
the religion is the subject about the value of life and how to get this knowledge is to use the perception.   
 
Keywords: perspective, relationship, philosophy, religion 
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1. บทนํา 
 

 ปรัชญาหมายถึง “โลกทัศน์เชิงเหตุผลของมนุษย์” ซ่ึงมีท่ีมาจากการสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล สังคมและธรรมชาติ  
ส่วนศาสนา หมายถึง “โลกทัศน์แห่งหลักการดําเนินชีวิต” ซ่ึงเป็นเรื่องราวของมนุษย์เพ่ือเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดตามหลักอุดมคติ

ท่ีคาดว่าจะถึง  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าโลกทัศน์ทางปรัชญา และหลักในการดําเนินชีวิตในศาสนาถือว่ามีความเก่ียวข้องและ

สัมพันธ์กัน ท้ังยังนําไปสู่การอธิบายความจริงย่อยอ่ืน ๆ คุณสมบัติของแนวคิดปรัชญายังมีลักษณะเด่นตรงท่ีมี “ความสงสัย” 
(suspect) เป็นจุดเร่ิมต้น โดยใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือกําจัดความสงสัยท่ามกลางการได้รับคําตอบท่ีเป็นความ

จริงแท้  ขณะท่ีคุณลักษณะของศาสนาน้ันมีจุดเร่ิมต้นท่ีมนุษย์ประสงค์จะพ้นจากสภาวะอันไม่น่าพึงปรารถนาในสภาพปัจจุบัน 
และแสวงหาการเข้าถึงความจริงด้วยความรู้สึกและทัศนะ แล้วจะเข้าถึงความจริงสูงสุดตามท่ีพึงประสงค์นั้น ๆ ได้  แนวคิดทาง

ปรัชญาและหลักคําสอนศาสนาในเชิงประวัติศาสตร์ปรากฏในแง่ความขัดแย้งและสนับสนุนกันอย่างชัดเจน  ท้ังนี้พัฒนาการ

ของปรัชญาตะวันตกบางยุคนั้นบางคนได้ปฏิเสธความคิดเร่ืองพระเจ้า บางยุคศาสนาก็ใช้แนวคิดปรัชญามาตีความเพ่ือ

สนับสนุนหลักคําสอนศาสนา พัฒนาการทางศาสนาก็ใช้กรอบแนวคิดทางปรัชญามาประยุกต์เพ่ือเข้าตีความหลักคําสอนทาง

ศาสนาด้วยเช่นกัน  เพราะฉะนั้น การเข้าใจรายละเอียดในประเด็นของปรัชญาและศาสนาจะทําให้สามารถจัดความสัมพันธ์

แนวคิดทางปรัชญา และหลักคําสอนทางศาสนาได้ชัดเจนมากข้ึน  
 

  สารัตถะของมโนทัศน์ทางปรัชญา  
 ความหมายของปรัชญามุ่งศึกษาถึงการดํารงอยู่ของมนุษย์ในโลกนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังมีความเกี่ยวข้อง

กับธรรมชาติและสังคม  การแสวงหาและการให้ความหมายทางปรัชญานี้มาจากแรงผลักดันในระดับลึก โดยเฉพาะความ

ต้องการในการตอบสนองความม่ันคงในการดํารงชีวิตทางกายภาพ การต้องการเข้าใจเพ่ือปลอบประโลมด้านจิตใจ  อย่างไรก็ดี 
ตามแนวคิดทางสังคมและจิตวิทยาเช่ือว่าความต้องการของมนุษย์พัฒนาการเร่ิมจากการตอบสนองทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
สังคมและด้านจิตใจตามลําดับ  พัฒนาการของความต้องการของมนุษย์เร่ิมต้นจากพ้ืนฐานเชิงวัตถุจนพัฒนามาสู่สังคม 
นอกจากนี้ความต้องการตอบสนองระดับความเข้มข้นของแต่ละด้านจะแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม ความต้องการในหลาย

ระดับของมนุษย์นี้ก็เป็นไปเพ่ือการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างปลอดภัยและเกิดความม่ันคง  สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนได้จากการเรียนรู้

และการแก้ปัญหา  
แม้ว่าปรัชญาจะก่อตัวข้ึนพร้อมกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ทว่าการศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์จะเริ่ม

ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่เป็นระบบและมีหลักฐานของแนวคิดนั้น ๆ เป็นสําคัญ  แนวคิดทางปรัชญาได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 
สายหลัก อันประกอบด้วยปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก  ท้ังนี้แนวคิดปรัชญาตะวันตก (Occidental school) ได้
เริ่มต้นข้ึนในสมัยกรีกโบราณ (ancient Greek) ราวประมาณ 1,200-600 ปีก่อน  คริสตศักราช ในระยะนี้แนวคิดทางปรัชญา

จะสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาเทพเจ้ากรีกเป็นหลัก มีคัมภีร์มหากาพย์ท่ีกล่าวถึงเร่ืองความเชื่อนี้ปรากฏในมหากาพย์สอง

เล่มของโฮเมอร์ (Homer) และมหากาพย์ว่าด้วยกําเนิดทวยเทพของเฮซีอ็อด (Hesiod)  นอกจากนี้แนวคิดทางปรัชญาสาย

ตะวันตกยังปรากฏในจินตกวีนิพนธ์เป็นโคลงสั้น ๆ ซ่ึงโคลงเหล่านี้ค่อย ๆ แทรกซึมความรู้สึกนึกคิดทางศาสนาและการเมือง

ไปสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงปัจเจกบุคคลของนักปราชญ์ในโลกกรีกเป็นสําคัญ ท้ังนี้จารีตการศึกษาปรัชญาตะวันตกเองนั้นเร่ิมนับ

เริ่มต้นในสมัยของปรัชญากรีกโบราณท่ีถือว่าเป็นปรัชญาที่เป็นระบบคร้ังแรก ได้แก่ ปรัชญาสํานักไมเลตุส (Miletus school) 
ความสนใจของปรัชญายุคนี้มีลักษณะร่วมกันบางประการ กล่าวคือ ความสนใจปฐมธาตุและการก่อกําเนิดจักรวาล ความสนใจ
โลกของสสาร ความสนใจโลกสสารนี้ยังได้คลี่คลายขยับเข้ามาสู่ปริมณฑลเร่ืองใกล้ตัวมนุษย์มากข้ึน ได้แก่ สนใจเร่ืองจิตและ

สุนทรียศาสตร์ 
ในขณะท่ีพัฒนาการทางปรัชญาสายตะวันออก (Oriental school) ประกอบด้วยสองกลุ่มหลัก ได้แก ่ปรัชญาอินเดีย

และปรัชญาจีน แนวคิดปรัชญาอินเดียปรากฏอย่างเป็นทางการในช่วง 3,000-3,400 ปี ก่อนคริสตศักราชคือในสมัยปรัชญา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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พระเวท และปรัชญาจีนปรากฏราว 600 ปีก่อนคริสตศักราช คือปรัชญาของเล่าจื้อและลัทธิเต๋า  ท้ังนี้ลักษณะแนวคิดปรัชญา

ตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันท้ังปรัชญาอินเดียและปรัชญาจีนในแง่ท่ีปรัชญานั้นเป็นแนวคิดเดียวกับศาสนา โดยเน้นความ

เชื่ออันเป็นผลมาจากการจัดความสัมพันธ์ของตนเองกับธรรมชาติ  ปรัชญาตะวันออกยังเป็นปรัชญาแห่งการดําเนินชีวิตมนุษย์

ในสังคม  ปรัชญาตะวันออกยังเป็นระบบความคิดท่ีพยายามหาคําตอบจากการความสัมพันธ์ระหว่างตนกับจักรวาลวิทยา 
(cosmology) และเป็นท้ังระบบความเชื่อท่ีเป็นแกนในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตนและสังคม ตลอดจนเป้าหมายสุดท้ายท่ี

ตนจะแสวงหาเพ่ือจะเข้าถึงได้  ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของปรัชญาตะวันออกจึงมีความต่อเนื่องของความเชื่อสืบทอด

เป็นสายเดียวตลอดต้ังแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
ในขณะท่ีการแสวงหาความจริงของปรัชญานั้นศาสตร์แต่ละสาขาจะให้คําจํากัดความท่ีต่างกัน  โดยในความหมาย

วิทยาศาสตร์ “ความจริง” (truth) ก็คือกฎเกณฑ์ท่ีเป็นต้นเหตุของข้อเท็จจริง ความจริงในแง่นี้ก็คือ สาเหตุท่ีทําให้เกิดผล  
ขณะที่แนวคิดทางสังคมศาสตร์เชื่อว่าความจริงก็คือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ไม่มีความคิดท่ีรอให้ค้นพบ ความจริงเกิดจากวาทกรรม 
(discourse) อย่างหนึ่ง  การให้ความจริงทางปรัชญาแม้จะให้ความหมายท่ีแตกต่างกันบ้าง แต่การให้ความหมายของความจริง

ในปรัชญาเชื่อในความจริงสูงสุดอยู่นอกเหนือมนุษย์ (objective) ความจริงเป็นเอกพจน์ ความจริงแท้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
และเป็นรากฐานบ่อเกิดความจริงย่อยท้ังปวง  

ในสมัยกรีกโบราณเชื่อว่ามีกฎบางอย่างกําหนดความจริงทุกสรรพสิ่ง และเชื่อว่ามีวิธีการที่จะรู้และเข้าถึงความจริง

แท้สูงสุดคือ อันติมะสัจจะ (ultimate reality) นี้ได้ แม้จะไม่มีคํานิยาม (definition) โดยตรงว่าความจริงแท้ (reality) แต่ก็ให้
คุณสมบัติของความจริงนั้นว่าการท่ีจะเข้าถึงความจริงนั้นได้ต้องใช้วิธีการอนุมานจัดลําดับความจริง ท้ังนี้สามารถจัดระดับได้

ดังนี้ คือ ระดับข้อเท็จจริง (fact) ระดับความจริง (truth) และความจริงแท้ (reality)  ท้ังนี้ระดับข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริงระดับปรากฏการณ์ ส่วนระดับความจริงคือการพิสูจน์ อธิบายและวิธีการ  ในขณะท่ี

ความจริงในระดับความจริงแท้ มักเป็นความจริงท่ีนอกเหนือประสาทสัมผัสหรือเข้าถึงยาก เช่น หลักกฎเกณฑ์สภาวะ พระเจ้า 
นิพพาน เปน็ต้น  

อย่างไรก็ดี โดยท่ัวไประดับความจริงแท้จะปรากฏระดับข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม จึงเป็นได้ท้ังเอกพจน์

และพหูพจน์  ลักษณะความจริงเป็นเชิงปริมาณ เช่น มีคนเชื่อว่าเทวดามีอยู่จริง เป็นข้อมูลเอกพจน์ชุดเด่ียว แต่หากมีคนอ่ืน

เชื่อเช่นเดียวหรือแตกต่างกันออกไป ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นพหูพจน์  การรวบรวมข้อมูลการพิสูจน์ความเชื่อของคนจะได้ความจริง 
ในระดับสูงข้ึนมามีความเป็นเอกพจน์และสามารถโยงไปอธิบายแทนความเชื่อของกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ และการพิสูจน์สิ่งท่ีอยู่เหนือ

ความจริง และข้อเท็จจริงข้อมูลนั้นจะได้คําตอบท่ีไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปซ่ึงเป็นระดับความจริงแท้ในท่ีสุด  การแสวงหาในทาง

ปรัชญามักจะสนใจความมีอยู่ในระดับความจริง (truth) และความจริงแท้ (reality) ซ่ึงเป็นความจริงสูงสุด  วิธีการเข้าถึงความ
จริงแท้นั้นทางปรัชญาสนใจความมีอยู่ของความจริงแท้ซ่ึงมีความจริงสูงสุด วิธีการเข้าถึงความจริงแท้ ระดับนามธรรมจึงเข้าถึง

หลายวิธี วิธีการท่ีนักปรัชญาใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการเข้าถึงความจริงแท้ก็คือ ระบบคิดแบบตรรกะ ได้แก่  วิธีการนิรนัย 
(deduction) คือ การแสวงหาความจริงด้วยการลดทอนสิ่งต่าง ๆ สู่องค์ประกอบย่อยท่ีสุด โดยไม่ต้องผ่านประสบการณ์เชิง

ประจักษ์ หรือการนําทฤษฎีไปสู่การพิสูจน์ วิธีการเช่นนี้มักจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพียงแต่เปลี่ยนจาก

หน่วยท่ีศึกษาเป็นสิ่งท่ีสัมผัสได้เชิงประจักษ์เท่านั้น และวิธีการอุปนัย (induction) คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงย่อยจาก

ประสบการณ์เพ่ือหาลักษณะร่วมกับปรากฏการณ์นั้น  ลักษณะร่วมกันของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ก็คือ เหตุการณ์

บางอย่าง นอกจากนี้ท่ีสําคัญเป้าหมายของการเข้าถึงความจริงแท้จากคํานิยามความหมายปรัชญา คือการรักในความรู้ของ

ความจริง จากคํานิยามนี้เป้าหมายของการเข้าถึงปรัชญาก็คือ การได้คําตอบของความสงสัยนั้น ๆ  และสามารถแก้ปัญหาชีวิต

และสังคมได้ ส่วนปรัชญาเชิงศาสนามีจุดหมายปลายทางอันเป็นอุดมคติสูงสุดของชีวิตเป็นหลัก 
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สารัตถะมโนทัศน์ของศาสนา  
 ลักษณะสําคัญของศาสนาเป็นเร่ืองราวที่ว่าด้วยเรื่องของจิตใจและการแสวงหาความหมายในชีวิตของมนุษย์  ศาสนา

จึงมีเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะของโดยตรง ท้ังนี้ความหมายในสารานุกรม Encyclopedia Britannica ได้ให้ความหมายของคํา

ว่าศาสนาไว้ว่า “แบบของความเชื่อหรือการปฏิบัติผ่านสิ่งท่ีมนุษย์สื่อสารด้วยความคาดหวังท่ีจะประสบกับภาวะดังกล่าวท่ีซ่อน

อยู่ในเบื้องหลังในชีวิตปกติ โดยท่ัวไปมักเน้นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต” ท้ังนี้ความหมายระดับกว้างนี้ได้รับอิทธิพลจากการงาน

ศึกษาชนเผ่าจากสาขามานุษยวิทยา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษาและหน่วยท่ีเน้นการศึกษาเฉพาะตน  งานศึกษา

ทางด้านมานุษวิทยาจะเริ่มมีวิทยา (method) และวิธีการศึกษา (methodology) เฉพาะตัวในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง  
(world war 1 1914-1918) โดยมาลินาวสกี (Bronislaw Malinowsky 1884-1942) ซ่ึงได้ไปศึกษาวิจัยอยู่ท่ีเกาะโทรเบียนด์ 
(Thobriands) ในทวีปแอฟริกา เขาได้ศึกษาพื้นท่ีของคนพ้ืนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตในทุก ๆ มิติ ท้ังในด้านความเชื่อเร่ืองภูติผี ไสย
ศาสตร์และเวทมนต์คาถา ด้วยวิธีการสังเกตอย่างมี    ส่วนร่วมและคลุกคลีอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานาน เขาจึงอธิบายความ

เชื่อเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา  
ขณะเดียวกันในช่วงร่วมสมัยเดียวกันนี้เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim 1858-1917) บิดาแห่งสังคมวิทยา

สมัยใหม่ได้ยกระดับงานศึกษาความเชื่อของคนดั้งเดิม (primitive religion) สู่ทฤษฎีว่าสาระของศาสนาจะประกอบด้วยเรื่อง 
“ความศักดิ์สิทธ์ิ” (sacred) เป็นสําคัญ โดยเขาเน้นว่าความศักดิ์สิทธ์ิจะแสดงออกทางภาษา สัญลักษณ์ ฯลฯ ก่อให้เกิด

พิธีกรรมและการรวมกลุ่มกันข้ึน ความศักด์ิสิทธ์ิเองนั้นจะมีพลังนอกเหนือมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์จึงเป็นการอ้อนวอนเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุนี้ศาสนาก็คือสังคมในรูปแบบหน่ึง และสังคมจะสะท้อนภาวะมนุษย์เอง การนับ
ถือศาสนาก็คือการนับถือตัวเองในรูปแบบหนึ่ง  ในเวลาต่อมาเรดคลิฟ บราวน์ ยังได้พัฒนาการศึกษาศาสนาด้วยแนวคิด

โครงสร้างหน้าท่ีนิยม (structural–functionalism) ว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชนเผ่าแอฟริกามีเหตุผลในแง่ของการใช้      
ไสยศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสังคมเช่นเดียวกับสังคมสมัยใหม่ท่ีใช้จารีต และกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการจัด

ระเบียบสังคมนั่นเอง การให้ความหมายทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามักจะให้ความหมายเกี่ยวกับระบบความคิด ความ
เชื่อของมนุษย์ซ่ึงค่อนข้างกว้างและกินความหมายศาสนาว่าระบบความคิด ความเชื่อของมนุษย์ หมายถึงระดับความเชื่อและ

ทุกศาสนา  
 ในระดับท่ีแคบลงนั้นการให้ความหมายในกรอบปรัชญาและศาสนามักจะแยกศาสนา เป็นศาสนาด้ังเดิม (primitive 
religion) โดยอธิบายว่าเป็นความเชื่อพ้ืนฐานของมนุษยชาติก่อนท่ีจะก่อกําเนิดศาสนาหลัก ศาสนาด้ังเดิมมีความเชื่อในเร่ืองผี 
ไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถา การเข้าทรง  ในปัจจุบันความเชื่อนี้ยังคงดํารงอยู่ท่ัวโลกโดยเฉพาะชนเผ่าคนแอฟริกันยังยึดถืออยู่

เป็นอันมาก ส่วนศาสนาหลัก (Living religion) เป็นศาสนาท่ีคนส่วนใหญ่นับถือแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ศาสนาท่ี

เชื่อในพระผู้สร้าง (God) ผู้สร้างเป็นความจริงสูงสุด เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ได้แก่ ศาสนาคริสต์ อิสลาม และพราหมณ์-ฮินดู และ
ศาสนาท่ีไม่เชื่อในพระผู้สร้าง ความจริงสูงสุดเป็นภาวะดํารงอยู่อย่างเป็นภาวะวิสัยท่ีไม่มีใครกําหนด ศาสนาเหล่านี้ ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน 
 อย่างไรก็ดี ลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมขององค์ประกอบศาสนาหลัก ได้แก่ มีผู้ก่อต้ังศาสนาและการประกาศคําสอน

ของศาสนิกชน มีหลักคําสอนระดับจริยะและระดับปรมัตถ์ (ultimate reality)  มีผู้รับคําสอนใช้เป็นแนวทางแห่งการดําเนิน

ชีวิตตามแบบอย่างศาสดาและรักษาคําสอนนั้น มีโลกหน้า มีคัมภีร์ศาสนา มีศาสนพิธีเพ่ือการรวมกลุ่มของศาสนิกชนและมีศา

สนวัตถุ ท้ังนี้ความหมายของคําว่าศาสนา หากให้คํานิยามให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้นจะหมายถึงหลักคําสอนท่ีศาสดาได้

วางแนวทางให้แก่ศาสนิกปฏิบัติตามปัจเจกบุคคลและสังคม ท้ังในระดับจริยะสําหรับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันและในระดับ

ปรมัตถ์ คือมุ่งประโยชน์ท้ังผลในโลกนี้และในโลกหน้า 
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2. ขบวนการทางความคิดทางศาสนา 
 

พัฒนาการการเกิดศาสนาคล้ายกับปรัชญาตรงท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมมนุษย์ องค์ประกอบสําคัญของมนุษย์ประการหนึ่ง

คือ จิตใจ ความรู้สึก ความคิด และความเชื่อ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นรากฐานการเกิดข้ึนของศาสนาอีกปัจจัยหนึ่ง แต่พัฒนาการของ

ศาสนาจะแตกต่างจากพัฒนาการทางปรัชญาตรงท่ีหลักคําสอนศาสนาเม่ือเกิดข้ึนแล้วมีผู้ยอมรับนับถือ หลักคําสอนทางศาสนา

นั้นจะได้รับการสืบทอดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง บางศาสนาจะมีความแตกต่างน้อย บางศาสนาจะมีความเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างมาก หากพิจารณาความเปล่ียนแปลงความเชื่อในเชิงประวัติศาสตร์แล้วการเชื่อมต่อของอุบัติการณ์การเกิดข้ึนของ

ศาสนาต่าง ๆ เป็นเส้นตรงสายเด่ียว (unilinear) จากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับสูง จากระดับปกติสามัญไปสู่ความสลับซับซ้อน 
หรือจากระดับความไม่เป็นเหตุผลไปสู่ความเป็นเหตุผลอย่างเป็นเส้นตรง  

การก่อกําเนิดขึ้นแต่ละศาสนามักไม่ได้มาจากการสืบเนื่องจากศาสนาหน่ึงโดยตรง  อย่างไรก็ดี หากพิจารณา

ปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาจะเห็นว่าเริ่มจากมนุษย์นับถือศาสนาปฐมฐานหรือศาสนา  บุพกาลก่อน จากนั้นจึง

ก่อกําเนิดศาสนาหลักข้ึน  อย่างไรก็ดี การนับถือศาสนาของมนุษย์มักจะเป็นการนับถือแบบสังเคราะห์คือ เป็นแบบผสมผสาน

ท้ังหลักเหตุผลและศาสนาดั้งเดิมพร้อมกัน ในส่วนของขอบเขตของศาสนานั้นอาจกล่าวได้ว่าลักษณะเนื้อหาของศาสนาเป็น

เรื่องของ “โลกทัศน์” การดําเนินชีวิตเป็นผลจากการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับจักรวาลวิทยากับสังคมและกับตนเอง  
ดังนั้น ศาสนาจึงเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตและเป้าหมายสูงสุดของชีวิต เนื้อหาศาสนาจึงเป็นเรื่องของคุณค่า (value) ด้วย
เช่นกัน 

ในส่วนของวิธีวิทยา (methodology) ทางศาสนาจะเห็นได้ว่าการแสวงหาความจริงของศาสนาเป็นความจริงเชิง

คุณค่าซ่ึงสามารถแบ่งได้สองประเภท ได้แก่ ความจริงเชิงจริยะซ่ึงเป็นความจริงในระดับพ้ืนฐานอันเป็นคุณค่าทางศีลธรรมท่ี

มนุษย์สร้างและพิจารณาขึ้นเพ่ือเป็นเงื่อนไขแห่งการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอันนําไปสู่ความสุข ความดีงาม ท้ังนี้ความจริง

เชิงจริยะนี้วางอยู่บนเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม เงื่อนไขทางสังคม ความจริงทางจริยะท่ีดีจะเป็นแนวทางการนําไปสู่ความจริง

ระดับปรมัตถ์ ความจริงในระดับเชิงจริยะ เช่น ศีล จารีตประเพณี วัฒนธรรม  อย่างไรก็ดี ความจริงทางจริยะของแต่ละสังคม

และชุมชนจะมีความเหมือนและแตกต่างกันได้  และสองคือความจริงในระดับปรมัตถ์ เป็นความจริงท่ีดํารงอยู่อย่างอิสระเหนือ

การเข้าใจและการสร้างขึ้นของมนุษย์ การก่อตัวของศาสนามาจากการค้นพบความจริงบางประการท่ีมีลักษณะแตกต่างจาก

ความจริงสามัญนอกเหนือการเข้าถึงด้วยวิธีการเชิงประจักษ์  ความจริงบางประการดังกล่าว ได้แก่ ความจริงสูงสุด (ultimate 
reality) อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในอุดมคติท่ีมนุษย์ทุกคนพึงเข้าถึงและสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ ความจริงสูงสุดใน
ศาสนาที่เชื่อในพระผู้สร้างจะเชื่อว่าพระผู้สร้างเป็นความจริงสูงสุดอันเป็นบ่อเกิดแห่งความจริง หลักคําสอนทางศาสนาจึงวาง

อยู่บนพ้ืนฐานของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งรอบข้าง  พ้ืนฐานความสัมพันธ์ท่ี

เหมาะสมตามท่ีควรจะเป็นนี้จะย้อนกลับไปสู่แนวทางไปสู่จุดสูงสุด ความจริงแท้ในศาสนาไม่เชื่อในพระผู้สร้าง สภาวะธรรม

สูงสุด ได้แก่ นิพพานซ่ึงเป็นความจริงสูงสุดพ้นประสบการณ์มนุษย์ปกติ ความจริงนี้มีลักษณะเป็นเอกพจน์ ดํารงอยู่อิสระไม่
สัมพันธ์กับอ่ืน ๆ การจะเข้าใจและเข้าถึงจะต้องผ่านการขัดเกลาพัฒนาตนเองในทุกด้าน ทุกมิติ แล้วจะเข้าถึงจุดนั้นได้  

ในส่วนวิธีการของการเข้าถึงความจริงแท้ทางศาสนาจะมีลักษณะเป็นแนวต้ัง ดํารงอยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเชิง

ประจักษ์ของมนุษย์ มีความเป็นสากลเชิงเอกพจน์ นอกเหนือการเข้าใจอย่างสามัญ การเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนี้ไม่ได้เกิดข้ึน

ด้วยวิธีการทําความเข้าใจอย่างสามัญหรือวิธีการของปรัชญาท่ีเน้นตรรกะวิธีคิดเพียงประการเดียว แต่ความจริงทางศาสนาจะ

เข้าถึงได้ด้วยการพัฒนาหล่อหลอมตนเองทุกมิติ ท้ังในระดับความเข้าใจระดับพฤติกรรม ระดับความรู้สึกด้านจิตใจ  บาง

ศาสนาจะเน้นการเข้าถึงด้วยวิธีการปรับท่าทีทางทัศนะและความรู้สึกทางด้านจิตใจ เช่น ศาสนาคริสต์และอิสลามจะเน้น

ศรัทธาในความจริงสูงสุดในพระผู้สร้างเป็นหลักความศรัทธาจะเป็นตัวรากฐานสําคัญท่ีสุดนําไปสู่การใคร่ครวญหาเหตุ ผลทาง

สติปัญญาเพ่ือเข้าสู่จุดสูงสุดวิธีการทางศาสนาจะหล่อหลอมเชิงพฤติกรรม (ศีล) หล่อหลอมจิตใจให้แนวแน่ (สมาธิ) และ
พิจารณาด้วยสติปัญญา (ปัญญา) อย่างเป็นภววิสัย ซ่ึงท้ังสามด้านจะหลอมเป็นมรรควิธีเดียวอันนําไปสู่การเข้าถึงและเข้าใจ
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ปรมัตถ์สัจจะได้ การหล่อหลอมเปล่ียนผ่านตัวเองท้ังระบบคิด จิตใจและพฤติกรรมพร้อมกันจนสู่การเข้าถึงความจริง สถานะ

ของบุคคลท่ีเข้าถึงจะเปลี่ยนเป็นอีกสถานะหนึ่งตามคุณสมบัติของภาวะที่จะเข้าถึงนั้น  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนาปรากฏด้วยกันสองลักษณะ คือลักษณะแรกเป็นความสัมพันธ์เชิง

ภาคตัดขวาง กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง และ ลักษณะท่ีสองนั้นเป็น

ความสัมพันธ์เชิงพัฒนาการกล่าวคือเป็นความสัมพันธ์เชิงเกื้อหนุน ท้ังนี้ในลักษณะแรก คือ ความสัมพันธ์เชิงภาคตัดขวาง 
(cross-sectional relationship) จะเห็นความสัมพันธ์ในแง่ความเหมือนและแตกต่างอย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก

คือ เรื่องของความหมายและพัฒนาการนั้นในทางศาสนาและปรัชญามีจุดร่วมในแง่ของการเกิดข้ึน โดยไม่มีหลักฐานใดท่ีแสดง

จุดเร่ิมต้นของกาลเวลา การเกิดของปรัชญาและศาสนาเพราะปรัชญาและศาสนามีพัฒนาการท่ียาวนาน จึงมีการอธิบายกว้าง 
ๆ ว่าเกิดข้ึนพร้อมกับการอุบัติขึ้นของมนุษย์  จุดต่างของศาสนาและปรัชญาเน้นในเรื่องบางประเด็น อาทิ ศาสนาจะเน้นเร่ือง

จิตใจ คุณค่าทางจริยธรรม การดําเนินชีวิตเป็นหลัก ส่วนปรัชญาเน้นเรื่องระบบคิด โลกทัศน์ เป็นหลัก  ในแง่ความขัดแย้ง

ปรากฏการณ์ระหว่างปรัชญาและศาสนามักปรากฏในปรัชญาและศาสนาตะวันตก เช่น ปรัชญาบางสายเน้นเรื่องสสารนิยม 
(materialism) โดยปฏิเสธเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ และปรากฏชัดเจนย่ิงข้ึนในระยะหลังโดยเฉพาะ

ปรัชญามนุษย์นิยมและปรัชญาอัตถิภวนานิยม กลุ่มนักปรชัญาท่ีเชื่อในศาสนาได้นําวิธีการและกรอบทางปรัชญามาอธิบายหลัก

คําสอนทางศาสนา และการมีอยู่ของพระเจ้า  ในขณะที่ปรัชญาท่ีมักถูกนํามาอธิบายหลักคําสอนและการดํารงอยู่ของพระเจ้าท่ี

ชัดเจน ได้แก่ ปรัชญาพลาโต (Plato) และปรัชญาของเดย์การ์ต (Dascartes) เป็นต้น  
ในทางตะวันออกจะไม่ปรากฏการณ์ความขัดแย้งระหว่างปรัชญาและศาสนาท่ีชัดเจนมากนัก ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะ

หลักคําสอนทางศาสนามีรากฐานเชื่อมโยงกับศาสนาอยู่ในตัว แต่อาจจะมีท่ีแตกต่างบ้างในลัทธิจารวากและคัมภีร์ภคคีตา เป็น

ต้น ประเด็นท่ีสองคือวิธีวิทยาในการแสวงหาความจริง ซ่ึงความจริงในแง่ปรัชญากับศาสนามีความคล้ายในแง่ท่ีมีความจริง

สูงสุดท่ีเป็นเอกพจน์และมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ ความแตกต่างทางศาสนาจะต้องเป็นเป้าหมายท่ีพ้นสภาวะปัจจุบันได้ เช่น 
การเข้าถึงพระเจ้า หรือการหลุดพ้นกิเลสการเข้าถึงนิพพาน  ขณะท่ีความจริงทางปรัชญาอาจจะเก่ียวข้องกับสภาวะดังกล่าว

หรือไม่ก็ได้ ปรัชญาบางสายเป็นปรัชญาวัตถุนิยม และประเด็นท่ีสามคือเป้าหมายในการแสวงหาความจริงนั้นปรัชญาเน้นการ

ได้รับคําตอบท่ีเป็นการตอบสนองความสงสัย เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งในการดําเนินชีวิตหรือโลกทางสสาร ส่วนศาสนาเน้น

การมีชีวิตนิรันดรหรือชีวิตหลุดพ้นจากวัฏสงสาร  
ลักษณะท่ีสองคือความสัมพันธ์เชิงเกื้อหนุน (supporting relationship) ความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฎอย่างน้อย 3 

ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นท่ีหนึ่งคือ ความหมายและพัฒนาการจะเห็นได้ว่าปรัชญาและศาสนามีความคิดในแง่พัฒนาการท่ี

ศาสตร์ท้ังสองเกิดมาพร้อมกับการอุบัติขึ้นของมนุษย์ การมีระบบคิดท่ีมีเหตุผลและแรงบันดาลใจ การใช้เหตุผลทางสมองกับ

การตระหนักรู้ การใช้ปัญญาในการใช้เหตุผลทางศาสนาซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ประเด็นท่ีสองคือวิธีวิทยาของการ

แสวงหาความจริง ท้ังนี้ปรัชญาและศาสนาอาจจะไม่แยกออกจากกันได้เด็ดขาดได้ คําสอนทางศาสนาเป็นหลักในการดําเนิน

ชีวิต ท้ังยังพิสูจน์ได้ ไม่จํากัดเวลาและถือว่ามีเหตุผลในตัวมันเอง เคร่ืองมือการเข้าถึงความจริงทางศาสนา คือ การดําเนินชีวิต

ตามหลักคําสอน ซ่ึงจะประจักษ์ข้อเท็จจริงด้วยการพิสูจน์ การไตร่ตรองภายในตามสภาวะท่ีมันเป็น ความเป็นเหตุเป็นผลจะ

ดํารงอยู่ในกฎเกณฑ์และสภาวะนั้นจะอยู่โดยตัวมันเอง ประเด็นท่ีสามคือ เป้าหมายของการเข้าถึงความจริง โดยความจริงทาง

ศาสนาเป็นเร่ืองคุณค่า การเข้าถึงความหลุดพ้น การเข้าถึงแล้วจะเห็นแจ้งตามหลักสภาวะท่ีเป็นหลักความเหตุผลแห่งความ

จริงเสมอ  
 

 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา 
ปรัชญา ศาสนา 

ความหมาย (meaning) 
ปรัชญาจะเน้นโลกทัศน์ ระบบคิดของมนุษย์ 
ระบบคิดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง 

ศาสนาเน้นไปท่ีโลกทัศน์ ระบบความคิด ความศรัทธา ความ
เชื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
เน้นความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 

พัฒนาการ (evolution) 
ปรัชญาอธิบายว่ามนุษย์จะเป็นมนุษย์  
เม่ือคิดเป็น หมายถึง ความเป็นมนุษย์ 
ในเชิงปรัชญาจะไม่ใช่/หรือใช่ความ 
เป็นมนุษย์ในแง่การกําเนิด  

-ศาสนาเน้นเร่ืองจิตวิญญาณ ความเชื่อ 
ในความหมายจะกว้างท่ีมาพร้อมกับการ 
กําเนิดของมนุษย์ในเชิงกายภาพ  
 

เครื่องมือ (tool) 
-ปรัชญาจะใช้หลักตรรกะเป็นหลักสําคัญในการแสวงหา

ความรู้ ได้แก่ วิธีนิรนัยและวิธีอุปนัย 
-ภาษาจะเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความจริง 
ทางปรัชญา  

-ศาสนาจะใช้หลักคําสอนทางศาสนาเป็นหลัก 
ในการแสวงหาความจริง (ซ่ึงหลักคําสอนเป็นท้ัง 
แนวทาง เครื่องมือและเป้าหมายในเวลาเดียวกัน)  
-การเข้าถึงความจริงได้โดยปฏิบัติตามหลักคํา 
สอนท่ีศาสดาได้วางไว้แล้วไม่ต้องแสวงหาใหม่ 

วิธีการ (method) 
ปรัชญาจะเน้นเหตุผล การเข้าถึงความจริง 
ต้องใช้เหตุผลตามตรรกะ การไตร่ตรอง 
ตามหลักตรรกะด้วยระบบคิดอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิธีการ

สําคัญ 

-ศาสนาเน้นญาณทัศนะการเข้าถึงความจริง 
ข้ามหลักเหตุผล  
-ความจริงอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักตรรกะได้  ศาสนาที่

เชื่อและนับถือพระเจ้า จะเน้นความศรัทธาเป็นแนวทางเข้าถึง

พระองค์  ศาสนาที่ไม่เชื่อในเทพเจ้า  จะเน้นการขัดเกลาทาง

ปัญญา เพ่ือเข้าถึงจุดสูงสุด 
หน่วยศึกษา (unit study) 

-หน่วยการศึกษาของปรัชญาไร้ข้อจํากัด ความสงสัยเป็น

หน่วย  และเป็นขอบเขตในการศึกษา 
-ศาสนามีหน่วยศึกษาคือตัวเองเน้นจิตใจ ความคิดของตนเอง   
-ศาสนามีฐานคิดว่าหากเข้าใจตนเองก็จะเข้าคนอ่ืน  สรรพสิ่ง

เพราะทุกสรรพสิ่งมีองค์ประกอบบางประการคล้ายกัน 
เป้าหมาย (target) 

-เป้าหมายของปรัชญา  คือการแสวงหาความรู้  ได้รับคําตอบ

ในสิ่งท่ีสงสัย  ได้ความกระจ่างได้ความรู้ 
-ศาสนาเข้ า ถึ งจุดสู งสุด   หลุดพ้นจากสภาวะปั จจุบั น  
จุดสูงสุดอาจจะเป็นพระเจ้าหรือนิพพาน 

คุณสมบัติ 
ปรัชญาจะมีความเห็นแตกต่างกันเสมอ จะไม่ค่อยมีจารีตการ
ประเมินถูกผิด  แนวคิดทุกระบบล้วนเป็นปรัชญา  แม้จะ

สร้างคุณค่าด้านลบก็ตาม  แต่อาจจะถูกวิจารณ์ในความเป็น

เหตุเป็นผลความน่าเชื่อถือ 

ศาสนาทุกศาสนามีลักษณะคล้ายกัน  คือ  คําสอนเป็นไปใน

เชิงบวกเสมอ  และมีเกณฑ์วัดความถูกผิดต่อการตีความของ

บุคคลในศาสนา  ศาสนาจึงมีความเป็นสังคม กลุ่มและองค์กร  
มีหลักคําสอน  ศาสนาวัตถุ  พิธีกรรม ซ่ึงคุณลักษณะหลังนี้ไม่

มีในปรัชญา 
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3. สรุป 
 

อาจกล่าวได้ว่าในแง่ของคําจํากัดความนั้นอาจไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ขณะท่ีในแง่พัฒนาการจะเห็นได้ว่าปรัชญา

มีพัฒนาการเป็นสายเด่ียวร่วมกับศาสนาในฝั่งของตะวันออก ขณะที่ในฝั่งของตะวันตกความสัมพันธ์ของแนวคิดทางศาสนากับ

ปรัชญานั้นมีลักษณะท่ีส่งเสริมและขัดแย้งกัน  ในยุคมืดปรัชญาสสารนิยมจะถูกศาสนาบีบบังคับ ขณะที่ศาสนาในฝ่ังตะวันตก

จะยืมหลักการเหตุผลทางปรัชญามาอธิบายหลักการของศาสนาบางด้าน เช่น การมีอยู่ของพระเจ้า เป็นต้น ในแง่ของตรรกะ

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญของปรัชญาที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา ท้ังนี้เพราะหลักตรรกะอาจจะเก่ียวข้องกับคุณค่า

หรือไม่ก็ได้ แต่ธรรมชาติของหลักคําสอนทางศาสนาจะมีหลักตรรกะแฝงอยู่ในการอธิบายเน้ือหาเพ่ือท่ีจะเข้าใจในหลักคําสอน  
เพียงแต่หลักตรรกะที่แฝงนั้นอาจไม่ได้แยกขาดจากคุณค่าอย่างเด็ดขาด  นอกจากนี้ปรัชญาจะไตร่ตรอง สืบสาวตามหลัก

เหตุผล  ส่วนศาสนายังไตร่ตรองใช้หลักการดําเนินชีวิตและคุณค่า ความมีเหตุผลกับคุณค่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ ท่ีสําคัญคือในแง่

ของเป้าหมายนั้นปรัชญาเกิดข้ึนเพ่ือตอบข้อสงสัยเป็นสําคัญ  
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บทคัดย่อ 

 
บทความวิชาการศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าแม้ปรัชญาและวิทยาศาสตร์

จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความต่างกันในบางประเด็น ท้ังนี้วิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงมีการแบ่งการศึกษา
ออกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สังคมซ่ึงถูกใช้เพ่ือควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในขณะท่ีปรัชญามุ่งศึกษา
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเร่ืองราวของมนุษย์เพ่ือให้ได้ความรู้และความจริงในสิ่งนั้น ๆ อย่างไรก็ดีเป้าหมาย
ของผลลัพธ์ท้ังสองก็เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้เช่นเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: ปรัชญา  วิทยาศาสตร์  ความสัมพันธ์  ความแตกต่าง 
 

Abstract 
 
This article aims to compare between philosophy and science. The result showed that even 

philosophy and science have a similarity but they has a difference in some points. The science concentrates 
to study concrete knowledge which can divided into physical science and social science. The outcomes 
of scientific study is used to control the natural phenomena. While the philosophy concentrate to study 
abstract knowledge and answer on human questions. The outcomes of this philosophical study is to know 
about the suspicious knowledge and the truth. However, the goal of both subject is to seek the knowledge 
as well. 
 
Keywords: philosophy, science, relationship, difference 
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1. บทนํา 
 

 ปรัชญาและวิทยาศาสตร์มีลักษณะท่ีเหมือนกันคือการใช้เหตุผลในการแสวงหาความจริง โดยวิทยาศาสตร์เป็นการ

แสวงหาเหตุผลโดยมีการค้นหาคําตอบสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนําผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้กับการควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ 
ในขณะท่ีปรัชญาเป็นการใช้ความคิดเพ่ือตอบข้อสงสัย ท้ังนี้คําตอบท่ีได้มีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นหลัก  ท้ังนี้ปรัชญาและ

วิทยาศาสตร์ยังมีความคล้ายคลึงในการแสวงหาความรู้คือการใช้ตรรกะเป็นเคร่ืองมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของท้ังสองศาสตร์ 
แต่ทว่าคําตอบท่ีได้ระหว่างท้ังสองศาสตร์นั้นอาจนํามาใช้ในบริบทท่ีต่างกัน โดยปรัชญาเป็นการแสวงหาคําตอบเพ่ือให้สิ้นสุด

ข้อสงสัยในขณะท่ีปรัชญาต้องการได้คําตอบเพื่อให้ชีวิตมนุษย์เกิดความก้าวหน้าเป็นสําคัญ 
 

          มโนทัศน์ของปรัชญากับวิทยาศาสตร์ 
ความคิดทางปรัชญากับวิทยาศาสตร์มีความเก่ียวข้องกันอย่างชัดเจนในแง่การพัฒนา (development) การ

ก่อกําเนิดของปรัชญามีขึ้นจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เม่ือวิทยาศาสตร์ได้ก่อกําเนิดข้ึนโดยแยกออกจากปรัชญา การก่อตัว
ของวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ชัดในตะวันตก วิธีการแสวงหาคําตอบและเป้าหมายการแสวงหาคําตอบเป็นของตัวเอง ทําให้

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งต่างหากและมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของมนุษย์ในทุกด้านต้ังแต่นั้นมาจนบัดนี้อย่างมาก 
(Kuhn 1962: 14)  วิทยาศาสตร์มีสาระท่ีเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เฉพาะของตน และแตกต่างจากศาสตร์ในมิติสําคัญ ๆ  
นับต้ังแต่ความหมายของวิทยาศาสตร์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “science” ซ่ึงมีรากศัพท์มาจากคํากริยาภาษาละตินว่า “Scire” 
หมายถึง “การรู้” (to know) ดังนั้น เม่ือพูดถึงวิทยาศาสตร์จะทําให้นึกถึงความหมายอย่างน้อยสามประการ ดังนี้ ประการท่ี

หนึ่งวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นความรู้ หมายถึงวิทยาศาสตร์ต้องเป็นความรู้ท่ีอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วอ้างอิงถึง

เหตุการณ์ อ่ืน เช่น กฎแห่งความโน้มถ่วงของโลก (วิทยาศาสตร์กายภาพ) อ้างอิงเหตุการณ์ ท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ 
(วิทยาศาสตร์ทางสังคม เช่น การทําโพลสํารวจจากประชากรกลุ่มอ่ืนได้) สามารถทดสอบได้จากเหตุการณ์จริงมีการสะสม

อย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเกิดมีความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 
ประการท่ีสองคือวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นกฎระเบียบวิธีการที่ยอมรับว่าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 

วิธีการท่ีได้มาซ่ึงความรู้และหลักเกณฑ์ท่ียอมรับ (rule of acceptability) ซ่ึงครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์กายภาพและ

วิทยาศาสตร์ทางสังคม ได้แก่ กระบวนการวิจัยโดยหลักซ่ึงก็คือข้อเสนอ (proposition) แสดงความชัดเจนของความสัมพันธ์

ของตัวแปรแบบเส้นตรง (Feyerabend 198: 1982)  นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง ปัจจัยเงื่อนไข

ต่าง ๆ เป็นเหตุของการมีส่วนร่วมโดยตรง  ข้อเสนอนั้นต้องทดสอบกับเหตุการณ์จริงได้ (Representation) รวมท้ังยังต้อง

สอดคล้องตามหลักตรรกวิทยา ความต่อเนื่องของหลักเหตุและผล ขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในฐานะเป็นกิจกรรม

หมายถึงกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์  
 ในเร่ืองของพัฒนาการของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจากรากฐาน

ปรัชญากรีกยุคโบราณ (ancient Greek) นับต้ังแต่สํานักไมเลตุสท่ีจะพยายามเข้าใจโลกธรรมชาติของจักรวาลทางกายภาพ 
(Physical world) โดยเริ่มต้ังแต่ท่ีเธเลส (Thales) เสนอว่าจักรวาลมีน้ําเป็นธาตุดั้งเดิมของโลก นอกจากเธเลสแล้วยังมี

นักปราชญ์จํานวนมากท่ีเสนอคําตอบในแนวเดียวกันว่าสสารบางอย่างเป็นปฐมธาตุของโลก โดยเสนอหลักการวิธี (dialectic) 
และตรรกวิทยา (syllogistic) เพ่ือเข้าถึงความจริงในสิ่งนั้น ๆ (Feyerabend 114-115: 1982) ต่อมาได้มีนักปราชญ์ท่ีมี

ชื่อเสียงเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกวัตถุ เช่น เดมอคริตัส (Democcritus 470-363 ก่อนคริสตศักราช) ผู้เสนอทฤษฎีว่า

ธรรมชาติของโลกวัตถุประกอบด้วยอะตอม  นอกจากนี้ยังมียุคลิด (Euclid 300 ก่อนคริสตศักราช) นักเรขาคณิต ฮิปพอเครตีส 
(Hippocretes 460-377 ก่อนคริสตศักราช) อาคีมีดีส (Archimedes 278-212 ก่อนคริสตศักราช) นักคณิตศาสตร์และวิศวกร 
อริสโตเติล (Aristotle 384-322) นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ บุคคลดังกล่าวได้เป็นผู้วางรากฐานวิธีการศึกษาเป็นวิธีวิทยา
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ท่ีเป็นอารยธรรมตะวันตก  ในเวลาต่อมาพัฒนาการของการเสนอแนวคิดวิทยาศาสตร์ยังมีความต่อเนื่องจนถึงการปฏิวัติทาง

วิทยาศาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงได้ก่อตัวข้ึนมาจากเหตุปัจจัยของของประสบการณ์มนุษย์ท่ีขยายตัวมากข้ึน   
ท้ังนี้นับต้ังแต่การค้าขายกับชาวตะวันออกกลาง การสํารวจหาดินแดนใหม่เพ่ือการค้า สิ่งเหล่านี้ทําให้วิทยาศาสตร์ได้

ท้าทายคําสอนทางศาสนาในตะวันตก (Kuhn 1962: 27)   การขยายตัวของวิทยาศาสตร์มีเหตุการณ์ท่ีสําคัญ ๆ นับต้ังแต่กา

ลิเลโอเสนอความคิดว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จนถึงเรอเน่ เดสคาร์ต (Rene Decarte 1596-1650) นักปรัชญาและนัก

คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้เสนอแนวคิดแบบเหตุผลนิยม (rationalism) โดยให้ท้ิงความเชื่อท่ีเคยมีท้ังหมดและเร่ิมหาเหตุผล

จากหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องท่ีสุดจากแนวคิดแบบเหตุผลนิยม โดยไม่อิงความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดจินตนาการสําหรับการสร้าง

ข้อสมมุติฐาน (hypotheses) อันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งสําหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น  บุคคลสําคัญอีกคนหนึ่ง ได้แก่ 
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon 1561-1652) นักปรัชญาชาวอังกฤษท่ีเสนอเร่ือง “เครื่องมือใหม่” (Novum Organum 
1620) ได้แก่ แนวคิดแบบประสบการณ์นิยม (Empircism) โดยให้เริ่มหาความจริงจากประสบการณ์ โดยเขาได้สรุปความจริง

จากประสบการณ์โดยทดสอบกับนักคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีนักปรัชญาท่ีสําคัญอีกคน ได้แก่ ออกุส กองต์  (Auguste 
Comte) ชาวฝรั่งเศส ผู้เสนอแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) เป็นความพยายามในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มา

ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม  ในขณะท่ีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ีสําคัญซ่ึงต่อมาเป็นรากฐานกระบวนทัศน์ และการ
ดําเนินชีวิตของโลกปัจจุบัน ได้แก่ การค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin 1808-1882) การ
ค้นพบไฟฟ้าของไมเคิล ฟาระเดย์ (Michael Faraday 1791-1867) การค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมก เวลล์ (James 
Clerk Maxwell 1831-1879) การเสนอทฤษฎีนิวเคลียสในอะตอมของรัธเธอฟอร์ด (Ernest Rutherford 1871-1937) การ
ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ (Albert Eistein 1879-1947) เป็นต้น  
 
2. สารัตถะขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 ขอบเขตของวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งหน่วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้สองประเภท ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ

หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ (physical science)  ได้แก่ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์และชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางสังคม (social 
science) ได้แก่ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษย์วิทยา จิตวิทยา เป็นต้น (Kuhn 1962: 32)  ทั้งนี้วิทยาศาสตร์

กายภาพมุ่งศึกษาโลกของวัตถุ และยังศึกษาส่ิงมีชีวิตท่ีมีขอบข่ายเฉพาะทางกายภาพ  ขณะท่ีวิทยาศาสตร์สังคมจะหยิบวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์มาใช้และมีการวิเคราะห์ ได้แก่ พฤติกรรมมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีสามารถสังเกต ทดสอบและศึกษาอย่างเป็น

ภววิสัย (objective)  ได้ ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สังคมจึงมีจุดร่วมในฐานะที่ ใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือของการศึกษา  ท้ังนี้วิธีการวิทยาศาสตร์ท้ังสองประเภทใช้การศึกษาหน่วยโลกภายนอกที่สามารถ

สังเกต ตั้งสมมุติฐาน หาผลสรุปเชิงประจักษ์ด้วยประสาทท้ังห้าและสามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันได้ 
 ในเรื่องของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นั้นมีลักษณะท่ีเริ่มต้นคล้ายกับปรัชญา กล่าวคือความสงสัย (doubt) 
เป็นแรงจูงใจให้แสวงหาความจริง แต่แตกต่างกันท่ีวิทยาศาสตร์มีกระบวนการท่ีเป็นภววิสัยเป็นเครื่องมือท่ีชัดเจนในการศึกษา 
จากน้ันจึงต้ังข้อสมมติฐาน สร้างตัวแปรเชิงสาเหตุแล้วใช้เครื่องมือทดสอบและสรุปผลเป็นองค์ความรู้ (body of knowledge)  
ท้ังนี้เครื่องมือของวิทยาศาสตร์ท่ีสําคัญคือ การสังเกต ทดลอง  ในทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สังคมนั้นมีเคร่ืองมือท่ี

สําคัญ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  ผลกระบวนการศึกษาของวิทยาศาสตร์กายภาพจะเน้นเชิง

ปริมาณโดยใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ส่วนวิทยาศาสตร์สังคมอาจจะศึกษาเชิงคุณภาพเป็นสําคัญ ความเท่ียงตรงของ

วิทยาศาสตร์สังคมจึงมีน้อยกว่าวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ีมาตรฐานของการวัดทางสังคมศาสตร์จะมีความเท่ียงตรงน้อย

กว่าวิทยาศาสตร์กายภาพด้วย (Feyerabend 1982: 96-98)    
 ในขณะท่ีการแสวงหาความจริงของวิทยาศาสตร์มีรากฐานอยู่บนพ้ืนฐานด้วยกันสามประการใหญ่ ประการแรกน้ัน

วิทยาศาสตร์มีฐานคิดท่ีว่าความจริง (truth) อยู่นอกเหนือตัวมนุษย์ ความจริงเป็นภววิสัย (objective) ซ่ึงหมายถึงว่าประธาน
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สามารถแยกตัวเองออกจากสิ่ง (object) ท่ีถูกศึกษาได้  ประการท่ีสอง วิทยาศาสตร์มีความจริงเป็นเอกพจน์ (singularity) 
หมายถึงความจริงแท้ในโลกมีเพียงความจริงเดียวแน่นอนตายตัว  ความจริงนี้มีอยู่นอกเหนือตัวมนุษย์ซ่ึงรอการค้นพบ และ
ประการท่ีสาม สิ่งหนึ่งมีสภาพเป็นตัวแทนอีกสิ่งได้ เช่น การทําแบบสํารวจสอบถามความคิดซ่ึงสามารถใช้อ้างอิงความคิดเห็น

ของกลุ่มคนได้ท้ังหมด ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของความจริงจากฐานแนวคิดวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าความจริง 
(truth) อยู่โลกภายนอก  ความจริงนั้นอยู่นอกเหนือมนุษย์ ความจริงเป็นเอกพจน์โดยรอการค้นพบ นอกจากนี้ความจริงยังไม่ขี้
นอยู่กับบริบทของสภาพแวดล้อม เช่น น้ําเดือดเมื่อร้อยองศาเซลเซียส ซ่ึงไม่ว่าจะต้มน้ําท่ีไหนและเวลาใดก็ตาม หากอยู่ภายใต้

เงื่อนไขอย่างเดียวกันผลจะอออกมาเช่นเดิม ทําให้วิทยาศาสตร์เชื่อในความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ หากความจริงนั้นดํารงอยู่จริง วิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าดํารงอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของโลกที่สังเกตและทดสอบภายใต้

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น (Burguete 2014: 137) 
 วิธีการเข้าถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงอยู่ภายนอกตัวมนุษย์ การเข้าถึงความจริงได้จึงต้องผ่าน

กระบวนการวิธีท่ีเป็นปรนัยท่ีตรวจสอบได้ วิธีการจะต้องมีความแน่นอน ได้แก่ กระบวนการวิจัยซ่ึงต้องเริ่มจากประเด็นปัญหา

ท่ีต้องการคําตอบ จากน้ันจึงต้ังสมมติฐาน สร้างตัวแปรเชิงเหตุผลเพื่อทดสอบวิเคราะห์และสรุปผลเป็นคําตอบในท่ีสุด  ท้ังนี้

เป้าหมายของการเข้าถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน ประการแรก คือการอธิบาย (Explanation) 
เหตุการณ์และปรากฏการณ์ ซ่ึงเป็นคําอธิบายเชิงภววิสัยโดยท่ีทุกคนสามารถท่ีจะเข้าใจอย่างเดียวกันได้ เรื่องคุณค่า ศีลธรรม 
จริยธรรมท่ีไม่สามารถอธิบายและชั่งตวงวัดได้จะไม่อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาของวิทยาศาสตร์ ประการท่ีสอง คือการ
ทํานาย (prediction) เหตุการณ์และปรากฏการณ์ เม่ือเข้าใจเหตุการณ์และปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์จากสาเหตุไปสู่ผล 
ความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในปัจจุบัน ทําให้มนุษย์สามารถโยงไปสู่การเข้าใจเหตุการณ์และ

ปรากฏการณ์ในอดีต และนําไปสู่การทํานายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนั้นในอนาคตได้  และประการ

สุดท้ายคือการควบคุม (control) เหตุการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นวัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายและเป็น

คุณูปการสําคัญย่ิง ท้ังนี้วิทยาศาสตร์สามารถทําความเข้าใจเหตุการณ์และปรากฏการณ์อันนําไปสู่การทํานายและควบคุม 
(Kuhn 1962: 38) การควบคุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์จะทําได้เม่ือทราบสาเหตุท่ีทําให้เกิดสถานการณ์นั้น ๆ โดยการ
ควบคุมตัวแปรเชิงสาเหตุและผลก็จะเกิดข้ึนตามท่ีต้องการ ดังนั้นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์จึงอยู่ท่ีการควบคุมตัวแปร

แล้วผลจะเป็นไปตามท่ีต้องการได้ หากวิทยาศาสตร์เพียงเข้าใจแลทํานาย แต่ไม่สามารถควบคุมได้ วิทยาศาสตร์จะไม่มี

ประโยชน์ใด ๆ หากมนุษย์สามารถควบคุมและแทรกแซงได้ก็จะทําให้กําหนดผลไปตามความประสงค์ของมนุษย์ 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ 
 

 การพัฒนาความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะทําให้เห็นได้ว่าปรัชญากับวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการท่ี

เกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของพัฒนาการแนวคิดทางปรัชญาซ่ึงครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสาขาหน่ึงของปรัชญาและเร่ิมต้นพัฒนาการมาพร้อมกับแนวคิดทางปรัชญานับต้ังแต่ปรัชญา

กรีกโบราณนักปรัชญาแต่ละคนในสํานักไมเลตุสต่างเสนอแนวคิดว่าสสารบางประการ เช่น น้ํา ไฟ อากาศ เป็นปฐมธาตุของ

จักรวาล (Sinclair 2008: 22) อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาและแนวคิดของสํานักนี้อยู่ในขอบเขตของปรัชญา และวิธีวิทยาแห่ง

การเข้าถึงความจริงยังใช้เครื่องมือทางปรัชญา กล่าวคือเน้นการใช้หลักตรรกะ  จากนั้นนักปรัชญาหลายคนจึงเริ่มใช้กําหนด

ขอบเขตของการนิยามความจริงและวิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ในการเข้าถึงความจริงนั้น ๆ  วิธีการเหล่านี้จะเห็นได้ชัดใน

ปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ของกองต์ (Comte) ท่ีเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสังคมก็สามารถเข้าใจได้ด้วยวิธีทางแบบ

ภาววิสัยด้วยเช่นกัน แต่สิ่งท่ีเขาเสนอเป็นแบบนามธรรม (Gaukroger 2006: 322) ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือการศึกษา

ความจริงเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ได้แก่ การตรวจสอบ การทดลองเชิงประจักษ์ ทําให้วิทยาศาสตร์แยกตัวออกมาจากปรัชญา

ขณะเดียวกันปรัชญายังมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นรากฐานท่ีมาของวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันปรัชญายังมีความสําคัญต่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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วงการวิทยาศาสตร์ในแง่การต้ังปัญหา การสมมติฐาน การวางขอบข่ายของการศึกษาและวิธีการแสวงหาความจริงท่ี

นักวิทยาศาสตร์จะใช้กําหนดและวางกรอบศึกษาปรัชญายังคงมีความสําคัญในกระบวนการศึกษาของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันด้วย 
 

ตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
ปรัชญา วิทยาศาสตร์ 

คําจํากัดความ 
ปรัชญาเร่ิมต้นด้วยวิธี การตั้งโจทย์และจบลง 
ด้วยการได้รับคํา ตอบจากข้อสงสัยทาง 
ความคิดของปัจเจกบุคคล 

วิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยวิธีแบบสมมุติฐาน 
แต่การดําเนินการให้ได้คําตอบจะเป็นวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม 

พัฒนาการ 
ปรัชญาก่อตัวพร้อมกับมนุษย์ วิทยาศาสตร์แยกตัวออกจากปรัชญาเพราะมี 

วิธีวิทยาเป็นของตัวเอง (หน่วยศึกษาเคร่ืองมือ 
วิธี การแสวงหาความจริง ฯลฯ เป็นรูปธรรม) 

เครื่องมือ 
ปรัชญาใช้ตรรกะเป็นเคร่ืองมือ วิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ือง 

แสวงหาความรู้ วิทยาศาสตร์กายภาพ จะใช้ 
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือการแสวงหาความจริง 

วิธีการ 
ปรัชญาจะเน้นการวิเคราะห์ 
การแยกแยะเป็นวิธีการทางตรรกะ 

กระบวนการวิจัย ได้แก่ ตั้งโจทก์ 
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ สรุปผล 

หน่วยศึกษา 
ปรัชญาสนใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม หากศึกษา 
สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม จะสนใจกฎเกณฑ์สิ่งท่ีอยู่ 
เบื้องหลังรูปธรรมนั้น 

วิทยาศาสตร์สนใจสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม 
เชิงประจักษ์ แล้วแสวงหาสาเหตุท่ีเป็นตัวแปร 
ทําให้เกิดปรากฎการณ์ท่ีสงสัยนั้น 

เป้าหมาย 
ปรัชญามีเป้าหมายได้รับความรู้ ความจริง วิทยาศาสตร์ เป้าหมายได้เข้าใจ แล้วสามารถ 

ควบคุมธรรมชาติหรือปรากฏการณ์นั้นได้ 
 
4. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
 

อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดของปรัชญาและวิทยาศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์ท่ีก้ํากึ่งกันเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี 
อาจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้ ในแง่ของคําจํากัดความ อาจสรุปได้ว่าปรัชญาว่าด้วยระบบ

ความคิด ความเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ ความเป็นเหตุผลทางปรัชญานั้นจะพิจารณาปัจจัยหลายสาเหตุของ

ปรากฏการณ์เดียว และพิจารณาสาเหตุ ด้วยการตรวจสืบสาวทางความคิด ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นจะสืบสาวหาเหตุท่ีเป็นตัวแปร

ท่ีเชื่อว่าเป็นสาเหตุอย่างตรงไปตรงมา ในส่วนของหน่วยท่ีถูกศึกษาก็จะมีความต่างกัน เช่น มนุษย์เป็นหน่วยศึกษาคําถามหลัก

ของนักปรัชญา นักปรัชญาจะตั้งคําถามว่ามนุษย์คิดได้อย่างไร มนุษย์เกิดมาทําไม และอะไรท่ีเป็นเนื้อแท้ (essence) ของ
มนุษย์ (Solomon 2010: 28-29)  ส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพจะศึกษาว่ามนุษย์มีองค์ประกอบหรือธาตุเดิมแท้อะไรบ้าง การ
เกิดข้ึนของมนุษย์มีกระบวนคิดรู้สึกอย่างไร คําถามทางปรัชญามักเป็นคําถามว่า "ทําไม" (why) ส่วนคําถามทางวิทยาศาสตร์
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กายศาสตร์มักจะถามว่า “อย่างไร” (how) กระบวนการหาคําตอบทางปรัชญาไม่อาจจะหาได้ด้วยการหาสิ่งรูปธรรมทางวัตถุ

ตอบได้ ส่วนถามทางวิทยาศาสตร์กายภาพจะต้องหาหลักฐานทางวัตถุมายืนยันคําตอบนั้น ๆ ให้ได้ (Burguete 2014: 103-
104) อย่างไรก็ตาม มีความคาบเก่ียวเชื่อมโยงกัน เช่น มนุษย์มีธาตุเดิมแท้คืออะไร แค่ตําตอบอาจจะต่างหรือเหมือนกัน เช่น 
แนวคิดปรัชญาจะตอบว่า กายและจิต (body and mind) ส่วนวิทยาศาสตร์จะบอกว่านิวเครียล (nucleus) คือมีแต่กายแต่ไม่
มีใจเพราะเชื่อว่าเป็นการทํางานของกายภาพคือระบบสมองเป็นหลัก 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ยังศึกษาได้จากเร่ืองพัฒนาการด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึงท้ังสองศาสตร์ยัง

เชื่อมต่อกัน ปรัชญาเป็นรากฐานให้เกิดสาขาวิทยาศาสตร์เพราะมีการพัฒนาวิธีวิทยาแยกออกไป ขณะเดียวกันสาขาปรัชญาก็

ได้คําตอบจากสาขาวิทยาศาสตร์เช่นกัน  คําถามของวิทยาศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบได้ เช่น คําถามว่าเพราะเหตุใด

มนุษย์ถึงต้องป่วย วิทยาศาสตร์จะให้คําตอบว่ามีเชื้อโรคบางชนิดเป็นสาเหตุ คําตอบวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้นักปรัชญาขยาย

คําถามต่อไปอีกว่า ด้วยเหตุนี้ปรัชญาจะเป็นตัวนําแห่งความสงสัย และเอ้ือให้วิทยาศาสตร์หาคําตอบ (Sinclair 2008: 57-58)  
นอกจากนี้ในแง่ของเครื่องมือของวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สังคมจะมีความสมบูรณ์ได้ด้วยการใช้หลักตรรกะ 
ควบคู่ไปกับกระบวนการวิธีวิจัย เริ่มต้ังแต่ความสนใจในหน่วยท่ีศึกษา การเลือกเครื่องมือในการวิจัยในการท่ีจะสอดคล้องกับ

การศึกษาและการท่ีจะได้มาซ่ึงคําตอบ ท้ังนี้ผู้ศึกษาจะต้องมีหลักตรรกะตรวจสอบให้เห็นภาพล่วงหน้าของความเป็นไปได้ 
(possibility) ท่ีจะได้คําตอบอย่างถูกต้อง สมเหตุและสมผล และให้เกิดความน่าเชื่อถือ  ภาพท่ีตรรกะคิดเป็นแนวทางการ

ดําเนินการจะทําให้กระบวนการทํางานมีทิศทางและมีเป้าหมายในการแสวงหาคําตอบได้ครบถ้วน เพราะฉะนั้นเคร่ืองมือทาง

ปรัชญาจึงอยู่เบื้องหลังเคร่ืองมือของวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ท้ังสองศาสตร์จึงความเชื่อมโยงกันในแง่สนับสนุนให้อีกเครื่องมือ

หนึ่งสมบูรณ์ย่ิงข้ึนนั่นเอง ขณะเดียวกันในแง่ของวิธีการแสวงหาความจริงจะเกิดข้ึนในระบบสมอง โดยวิทยาศาสตร์จะมีวิธีเป็น

รูปธรรมและให้คนอ่ืนเข้าใจได้ และสามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจอย่างเดียวกัน วิธีการตั้งแต่ อีกท้ังจุดเร่ิมต้นจะเป็นภววิสัย 
ขณะท่ีเป้าหมายของผลของการแสวงหาความจริงท้ังสองศาสตร์ต่างได้รับคําตอบในฐานะเป็น “องค์ความรู้” ด้วยเหมือนกัน 
และองค์ความรู้นี้เป็นแนวคิด (หรือทฤษฎี) ในการแสวงความรู้  
 
5. สรุป 
 

 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการค้นหาคําตอบระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นใหม่สําหรับสังคมเช่นกัน 
ทว่าผลลัพธ์ท่ีได้นั้นมีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงตรงท่ีคําตอบของวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองรูปธรรมท่ีสามารถจับต้องได้ และเป็น

เร่ืองราวของปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ในขณะท่ีคําตอบของปรัชญามีลักษณะเป็นนามธรรม เป็น

ความคิด รวมท้ังยังมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือตอบข้อสงสัยนั้น ๆ เป็นสําคัญ 
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ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวมอญตาํบลเจ็ดริว้ จังหวัดสมุทรสาคร 
History, Culture, Traditions and Way of Life of Mon in Jedriew Sub-district,    

Samut Sakhon Province 
 

ปัญญา รุ่งเรือง 
 

สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
punya_rung@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
ชาวมอญเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในดินแดนประเทศพม่า ต่อมามีการอพยพ

เข้ามาต้ังถ่ินฐานและกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี กาญจนบุรี 
และจังหวัดสมุทรสาคร โดยชาวมอญส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ีตําบลเจ็ดริ้วมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ในปัจจุบัน
ชาวมอญตําบลเจ็ดริ้วยังคงรักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ เช่น ลักษณะการแต่งกาย ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีการทําศพ การรําผีมอญ และการตักบาตรน้ําผึ้ง รวมท้ังการละเล่นต่าง ๆ เอาไว้  
 
คําสําคัญ: ความเป็นมา  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  ชาวมอญตําบลเจ็ดร้ิว 
 

Abstract 
 

Mon people are ethnic groups with a long history there is a former settlement in Burma. Later, 
there were immigration and settlement in various provinces of Thailand such as Pathum Thani, Samut 
Prakan, Ratchaburi, Kanchanaburi and Samut Sakhon. By most Mon people in Samut Sakhon wrer settle 
down in Jedriew Sub-district since the reign of King Rama V. At present, the Mon people in Jedriew Sub-
district still maintain and inherit the culture, traditions, beliefs, ways of life of their ancestors such as dress 
style, Songkran festival, tradition of ordination, funeral tradition, Mon meditation, honey offering Including 
playing. 

 
Keywords: history, culture, traditions, way of life, Mon in Jedriew sub-district 
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1. บทนํา  
 

ชาวมอญหรือรามัญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน ปัจจุบันชาวมอญต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู่ตาม

พ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร ราชบุรีและกาญจนบุรี โดยมีวิถีการดําเนินชีวิตร่วมกับคนไทย

และมีการผสมกลมกลืนกับคนไทยจนแทบจะแยกกันไม่ออก ชาวมอญมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมกับมี

ความเชื่อและการนับถือผี เนื่องจากการเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานทําให้ชาวมอญมีเอกลักษณ์ด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในบทความนี้จึงมุ่งเสนอประวัติความเป็นมาและแหล่งท่ีอยู่ของชาว

ของมอญในประเทศไทย รวมท้ังวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมอญโดยมีพ้ืนท่ีศึกษาในชุมชนเจ็ดร้ิว 
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
2. ความเป็นมาของชาวมอญในประเทศไทย  
 

ชาวมอญในประเทศไทยเป็นกลุ่มชนท่ีอพยพมาจากประเทศพม่าโดยเข้ามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยต้ังแต่สมัย

อยุธยาตอนกลางและสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยการอพยพเข้ามาในตอนแรกจะมีฐานะเหมือนชนกลุ่มน้อย แต่เนื่องจากวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ รูปแบบการตั้งถ่ินฐานคล้ายกับคนไทยจึงมีการผสมกลมกลืนกับคนไทย โดยความ
เป็นมาของการอพยพคร้ังสําคัญและกลุ่มคนมอญท่ีสําคัญในประเทศไทยมีดังน้ี 
 

2.1 การอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย  
การเข้ามาของชาวมอญในประเทศไทยมีข้อสันนิษฐานว่า ชาวมอญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความเก่าแก่ มีประวัติความ

เป็นมายาวนานโดยน่าจะตั้งถ่ินฐานอยู่ในอุษาคเนย์ไม่น้อยกว่า 2,000 ปี โดยมีร่องรอยความเจริญของชาวมอญในลุ่มแม่น้ํา

เจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง รวมท้ังลุ่มแม่น้ําปิงในภาคเหนือของไทย เช่น จารึกภาษามอญ วัฒนธรรมทวารวดี และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรหริภุญชัย เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมอญเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความเจริญอยู่ในดินแดนนี้และมี

ชาวมอญตั้งถ่ินฐานผสมกลมกลืมอยู่กับกลุ่มชนอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะมีการอพยพเข้ามาอีกหลายคร้ังในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

และสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการอพยพของชาวมอญท่ีสําคัญมีดังน้ี (องค์ บรรจุน, 2550 : 20-22) 
การอพยพคร้ังแรกท่ีปรากฏในหลักฐานสมัยอยุธยาคือเม่ือพระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ียกทัพเข้าตีกรุงหงสาวดีแตกในปี 

พ.ศ. 2080 ทําให้มีชาวมอญจํานวนมากหนีเข้ามายังดินแดนอยุธยา และต่อมาในปี พ.ศ. 2084 เม่ือเมืองเมาะตะมะถูกราชวงศ์
ตองอูของพม่าตีแตกพร้อมกับมีชาวมอญถูกฆ่าเป็นจํานวนมาก ทําให้ชาวมอญอพยพมาสู่อาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาเป็น

จํานวนมากเช่นกัน 
การอพยพครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนเม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2127 แล้วทรงชักชวนพระ

มหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ พระยารามเข้ามาต้ังถ่ินฐานในกรุงศรีอยุธยา โดยในครั้งนี้มีครอบครัวชาวมอญจํานวนมากหนี

พม่าและมาเข้าต้ังถ่ินฐานในอยุธยา 
การอพยพคร้ังท่ี 3 เกิดข้ึนเม่ือหงสาวดีถูกยะไข่ทําลายเมื่อปี พ.ศ. 2138 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพ

ไปตีเมืองหงสาวดี โดยในคร้ังนั้นมีชาวมอญจากเมืองหงสาวดีอพยพมาสู่ดินแดนอยุธยาอีกคร้ัง  
การอพยพคร้ังท่ี 4 เกิดข้ึนหลังจากราชวงศ์ตองอูของพม่าย้ายราชธานีไปอยู่ท่ีกรุงอังวะเพราะกรุงหงสาวดีถูกทําลาย 

ทําให้ชาวมอญสามารถต้ังตนและกลับมามีอํานาจใหม่อีกครั้งในดินแดนของตนเอง แต่ต่อมาพระเจ้าอนอกเปกหลุนแห่งพม่า

ทรงจัดการความวุ่นวายได้จึงทรงให้ยกทัพมาปราบชาวมอญใน พ.ศ. 2156 ทําให้ชาวมอญอพยพหลบหนีมาต้ังถ่ินฐานบริเวณ

แนวชายแดนรอยต่อระหว่างพม่ากับอยุธยา 
การอพยพคร้ังท่ี 5 เกิดข้ึนในช่วง พ.ศ. 2204 ถึง พ.ศ. 2205 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย

ชาวมอญไม่พอใจท่ีพม่าเกณฑ์ชาวมอญไปรบเพ่ือรักษากรุงอังวะ ทําให้ชาวมอญในเมืองเมาะตะมะก่อกบฏไม่ยอมอ่อนน้อมต่อ
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พม่า แต่ในท่ีสุดก็ถูกพม่าปราบปรามลงได้ ชาวมอญกลุ่มนี้จึงอพยพหนีพม่าเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์และตั้งถ่ินฐาน

บริเวณชายแดนกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับกลุ่มท่ีอพยพเข้ามาคร้ังท่ี 4 
การอพยพครั้งท่ี 6 เป็นช่วงท่ีชาวมอญอพยพเข้ามาสู่ดินแดนไทยหลายคร้ัง โดยหลังจากท่ีชาวมอญสามารถสร้าง

อาณาจักรของตนเองข้ึนใหม่ในช่วงปลายราชวงศ์ตองอูของพม่า รวมท้ังสามารถยกทัพไปตีกรุงอังวะท่ีกําลังอ่อนแอลงได้ แต่
ต่อมาพระเจ้าอลองพญาสถาปนาตนเองข้ึนเป็นพระมหากษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์อลองพญา พระองค์มีพระประสงค์ท่ีจะกลืน

ดินแดนของชาวมอญให้เป็นส่วนหนึ่งของพม่าให้เด็ดขาด จึงทรงให้ยกทัพไปยึดเมืองมอญพร้อมกับกวาดล้างชาวมอญอย่าง

รุนแรง ตลอดจนมีการกดขี่และทําลายวฒันธรรม จึงทําให้ชาวมอญต้องหลบหนีเข้ามาดินแดนไทยเป็นจํานวนมาก 
การอพยพคร้ังท่ี 7 เกิดข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี โดยพม่าได้เกณฑ์ชาวมอญจํานวนมากเพ่ือมาเป็นแรงงานทํายุ้งฉาง ชาว

มอญไม่พอใจจึงร่วมกันฆ่าชาวพม่าแล้วหลบหนีมายังประเทศไทย พระเจ้าตากสินมหาราชทรงทราบเร่ืองจึงให้ขุนนางผู้ใหญ่

ออกไปรับชาวมอญอพยพท่ีเมืองเชียงใหม่ เมืองตาก ด่านเจดีย์สามองค์ โดยให้ชาวมอญกลุ่มนี้ตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองนนทบุรี 
การอพยพคร้ังท่ี 8 เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือพระองค์ทรงส่งกองทัพไป

ยึดเมืองทวายไว้ได้ แต่ภายหลังไม่สามารถรักษาเมืองนี้ไว้ได้จึงต้องถอยทัพกลับกรุงเทพฯ จึงมีการเทครัวชาวมอญกลับมาด้วย 
การอพยพครั้งท่ี 9 เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เม่ือพระเจ้าปดุงแห่งพม่าทรงเกณฑ์

แรงงานมอญอีกครั้ง ทําให้สมิงสอดเบาหัวหน้าชาวมอญพาครอบครัวชาวมอญหนีมาประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัยจึงทรงให้ขุนนางไทยไปรับชาวมอญท่ีเมืองอุทัยธานี  เมืองกาญจนบุรี เมืองตาก และโปรดให้ชาวมอญกลุ่มนี้ตั้งถ่ิน

ฐานท่ีเมืองปทุมธานี นนทบุรี นครเข่ือนขันธ์ 
จากท่ีกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการอพยพของชาวมอญเข้ามาสู่ดินแดนไทยครั้งสําคัญ ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นคงจะมี

การอพยพของชาวมอญอื่น ๆ อีกหลายครั้ง แต่เหตุการณ์การอพยพท่ีกล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี การพ่ึงพา

อาศัยระหว่างชาวไทยและชาวมอญมาต้ังแต่อดีต รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนทางด้านวิถีการดําเนินชีวิตและความ

เป็นอยู่ของชาวไทยและชาวมอญซ่ึงอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีบนแผ่นดินไทย 
 

2.2 ชุมชนชาวมอญท่ีสําคัญในประเทศไทย  
คนไทยกับคนมอญเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาต้ังแต่อดีต โดยชาวมอญท่ีอพยพเข้ามาอาศัยในดินแดน

ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีสําคัญมีดังนี้ (ศูนย์มอญศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง, 2550 : 
61-65) 

2.2.1 ชุมชนชาวมอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น จนกระทั่งใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้ชาวมอญเข้าไปต้ังถ่ินฐานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ทําให้สามโคกกลายเป็นชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยกลุ่มมอญเก่าและกลุ่มมอญใหม่ สําหรับชาวมอญใน

ชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายโดยการล่องเรือไปตามแม่น้ํา รวมท้ังมีการทําเคร่ืองปั้นดินเผา เช่น 
ตุ่ม โอ่ง ท่ีเรียกว่า “ตุ่มสามโคก” วิถีชีวิตมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อเร่ืองผี 

2.2.2 ชุมชนชาวมอญบ้านโป่ง-โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ําแม่กลองตอนล่าง ซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําขนาดใหญ่ ชาวมอญกลุ่มนี้เริ่มต้ังถ่ินฐานตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนกลางจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ เป็นกลุ่มท่ีมีวิถีชีวิตเรียบ

ง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความเคร่งครัดในจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมาก รวมท้ังยึดม่ันบูชาผีบรรพ

บุรุษ และมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เช่น วัดม่วง วัดคงคาราม วัดนครชุมน์ เป็นต้น 
2.2.3 ชุมชนชาวมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นชุมชน

ชาวมอญขนาดใหญ่ในประเทศไทย ชาวมอญในชุมชนน้ีเร่ิมเข้ามาต้ังถ่ินฐานต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมี
การอพยพเข้ามาคร้ังใหญ่อีกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปัจจุบันชาวมอญในพระประแดงยังยึดม่ันใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1503
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พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมท้ังมีการบูชาผี ตลอดจนการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญ โดยเฉพาะ

ประเพณีสงกรานต์มอญท่ีพระประแดงซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นประเพณีท่ีแสดงให้เห็นความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวมอญท่ีสําคัญ 
2.2.4 ชุมชนชาวมอญตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ชาวมอญกลุ่มนี้อพยพมาจากเมือง

ปทุมธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในการอพยพคร้ังนั้นชาวมอญกลุ่มนี้ได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณ

มหาชัยซ่ึงเป็นตัวเมืองสมุทรสาครในปัจจุบัน หลังจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ย้ายมาต้ังถ่ิน

ฐานอีกครั้งบริเวณบ้านเจ็ดริ้วซ่ึงเป็นชุมชนเกษตรกรรม โดยมีวัดเจ็ดร้ิวเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันชาวมอญเจ็ดริ้วยังคงรักษา

ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อเร่ืองผี ลักษณะการแต่งกาย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมท้ังยังคงใช้ภาษามอญในการ

ติดต่อสื่อสารอีกด้วย 
จากข้อมูลของชุมชนชาวมอญท่ีได้กล่าวมานี้สังเกตได้ว่าชาวมอญมักต้ังถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ํา โดยเฉพาะ

แม่น้ําสายใหญ่หรือบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงเอ้ือต่อการทําการเกษตรกรรม เช่น ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ลุ่ม
แม่น้ําแม่กลอง โดยชุมชนชาวมอญยังคงดํารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีความเป็นอยู่ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ตนเองมาถึงปัจจุบัน 
 

3. วัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญชุมชนเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีชาวมอญอาศัยอยู่มากเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดปทุมธานี โดยมี
ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว เป็นชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด สภาพพ้ืนท่ีของตําบลเจ็ดริ้วเป็นท่ีราบลุ่ม มีลํา
คลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีมากกว่า 170 สาย มีคลองเจ็ดริ้วและคลองพาดหมอนเป็นลําคลองหลัก ทําให้เป็น

ชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรดินและน้ําอันเป็นปัจจัยสําคัญต่อการทําเกษตรกรรม นอกจากน้ีคําว่า “เจ็ดร้ิว” 
แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ํา โดยมีเรื่องเล่าในอดีตว่าชาวบ้านในชุมชนออกไปหาปลาและจับได้ปลาช่อนตัวใหญ่จึง

นํามาปรุงอาหารโดยสามารถผ่าปลาออกเป็นริ้ว ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทาเกลือและทําให้เนื้อปลาแห้งเร็ว ปรากฏว่า

นับร้ิวปลาได้ถึงเจ็ดริ้วจึงเป็นท่ีมาของชื่อชุมชนแห่งนี้ อย่างไรก็ดีชาวมอญชุมชนเจ็ดร้ิวนิยมสร้างบ้านเรือนอยู่ติดริมคลอง มีวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับความเชื่อเร่ืองผี มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยวัฒนธรรมประเพณีท่ี

สําคัญของชาวมอญเจ็ดร้ิว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีสงกรานต์ การรําผี การบวช ประเพณี

และพิธกีารแต่งงาน พิธีการทําศพ โดยวัฒนธรรมและประเพณีดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

3.1 วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญเจ็ดริ้ว 
ลักษณะและองค์ประกอบในการแต่งกายของชาวมอญเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โดยชาวมอญเจ็ดร้ิวมีผ้าสไบหรือผ้าขาวม้าติดตัวเพ่ือใช้สําหรับถวายหรือประเคนของให้พระสงฆ์ รวมท้ังเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในเชิงหัตถศิลป์ในการปักลวดลายต่าง ๆ ลงบนผืนผ้าสไบอีกด้วย อย่างไรก็ตามลักษณะการแต่งกายตามปกติของ

ชาวมอญชุมชนเจ็ดร้ิวจะแต่งกายเหมือนคนไทยทั่วไป แต่เม่ือมีงานประเพณีสําคัญหรืองานบุญก็จะมีการแต่งกายในลักษณะ

พิเศษเฉพาะตัว โดยสามารถแยกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงและผู้ชาย ดังน้ี  
 3.1.1 การแต่งกายของหญิงชาวมอญ หญิงชาวมอญนิยมแต่งกายอย่างเรียบร้อยรัดกุมด้วยเสื้อท่ีตัดเย็บกันเอง 

โดยส่วนใหญ่เป็นผ้าลูกไม้หรือผ้าไหม นุ่งผ้าซ่ิน ซ่ึงองค์ประกอบสําคัญท่ีขาดไม่ได้คือการห่มผ้าสไบทับ ผ้าสไบของหญิงชาว

มอญจะมีสีสันสวยงาม แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบท่ี 1 สไบถักด้วยโครเชต์ แบบท่ี 2 สไบเย็บริมขอบและปักด้วยลาย

ดอกไม้เล็ก ๆ และแบบท่ี 3 สไบแบบอัดกลีบ แต่หากเป็นชุดท่ีจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมท่ีวัดก็จะนุ่งขาวห่มขาว และห่มผ้าสไบสี

ขาวไทยด้วย นอกจากนี้หญิงชาวมอญนิยมไว้ผมยาวแล้วเกล้ามวย ใช้ปิ่นปักผมท่ีทําจากเงินหรือนากท่ีมีรูปร่างเหมือนเกือกม้า 
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ภาพที่ 1-2 สไบของหญิงชาวมอญและจําลองการแต่งกายของหญิงชาวมอญตําบลเจ็ดร้ิว จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา: http://www.visitsk.org/?p=9609 

 

3.1.2 การแต่งกายของชายชาวมอญ ชายชาวมอญนิยมแต่งกายแบบง่าย ๆ โดยการนุ่งโสร่งท่ีมีลวดลายตาราง

หมากรุก สวมเส้ือคอกลมแบบเสื้อกุยเฮง และมีผ้าพาดบ่า ซ่ึงการพาดบ่าสําหรับผู้ชายจะมี 3 ลักษณะ แยกตามประเภทของ

งาน ได้แก่ แบบท่ี 1 พาดผ้าท่ีไหล่ข้างใดข้างหนึ่ง ซ่ึงพบในการไปงานธรรมดาท่ัวไปหรือไปพบญาติพ่ีน้อง แบบที่ 2 พาดผ้าโดย

ให้ชายผ้าท้ังสองด้านพาดไปข้างหลัง จะพบในงานร่ืนเริง และแบบท่ี 3 พาดแบบสไบเฉียง จะพบเม่ือไปงานบุญหรืองานวัด 
 

3.2 ประเพณีและพิธีสงกรานต์ชาวมอญเจ็ดริ้ว 
ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญเจ็ดริ้วถือเป็นประเพณีสําคัญของชุมชนท่ีมีการสืบทอดมายาวนาน โดยเป็นประเพณี

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 3.2.1 ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวมอญเจ็ดริ้วมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม 

โดยเม่ือถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวมอญจะไปปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ทําบุญโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะแต่งกายตาม
วัฒนธรรมของตนเพ่ือมาร่วมพิธี รวมท้ังมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ  

 3.2.2 ลักษณะของประเพณี ชาวมอญเจ็ดริ้วให้ความสําคัญกับประเพณีสงกรานต์อย่างมากเพราะถือว่าวัน

สงกรานต์เป็นเร่ิมต้นปีหรือวันข้ึนปีใหม่ หากกระทําสิ่งดี ๆ ในวันดังกล่าวจะทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญตลอดปี โดยชาว
มอญเจ็ดร้ิวจะเริ่มจัดงานสงกรานต์ในช่วงวันท่ี 12-17 เมษายน บริเวณวัดเจ็ดร้ิว โดยกิจกรรมสําคัญของประเพณีสงกรานต์

ประกอบด้วย  
1) การกวนกะละแมรามัญซ่ึงเป็นขนมโบราณของชาวมอญ ชาวมอญทุกครอบครัวจะทํากะละแมให้เสร็จ

เรียบร้อยก่อนวันสงกรานต์ เม่ือทําเสร็จก็จะนํากะละแมร้อน ๆ เทลงบนกาบหมากหรือกาบปูเลแลว้มัดห่อไว้เพ่ือเก็บไว้กินนอก

เทศกาล โดยก่อนวันสงกรานต์ 1 วัน พ่อแม่จะให้ลูกหลานนํากะละแมไปให้ญาติผู้ใหญ่เพ่ือแสดงความเคารพนอบน้อม มีสัมมา
คารวะ รวมท้ังทําให้เกิดความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่เครือญาติ  

2) การแห่หางหงส์และธงตะขาบหรือประเพณีการถวายธงตะขาบ โดยในช่วงก่อนวันสงกรานต์ 1 วัน 
ชาวบ้านจะมาช่วยกันเย็บธงตะขาบซ่ึงทําด้วยผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 3 
เมตร หัวและท้ายมน และตกแต่งให้สวยงาม มีไม้ไผ่ผูกขวางผืนผ้าจํานวน 9 อัน บริเวณปลายไม้จะประดับดอกไม้สวยงาม เม่ือ
ถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านจะร่วมกันแห่ธงไปรอบวัด แล้วจึงนําไปแขวนไว้ท่ีเสาหงส์ตรงด้านหลังของตัวหงส์แทนธงผืนเก่า 
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ภาพท่ี 3-4 การแห่ธงตะขาบและเสาหงส์ท่ีใช้แขวนธงตะขาบของขาวมอญ 
ที่มา: ปัญญา รุ่งเรือง (ถ่ายภาพ) 

 

3) กิจกรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เร่ิมต้ังแต่เช้าวันท่ี 13 เมษายนจะมีการร่วมทําบุญท่ีวัด ในช่วงบ่าย

จะมีการร่วมกันแห่ธงตะขาบแล้วนําไปแขวนติดไว้ท่ีเสาหงส์ ส่วนวันท่ี 14 เมษายนจะมีการบังสุกุลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

โดยจะมีการนําผ้าลูกไม้ท่ีมีสีสดใสมาห่มรอบองค์เจดีย์ รวมท้ังมีการปักธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายธงตะขาบท่ีทําจากกระดาษ

ขนาดเล็กไว้ท่ีฐานเจดีย์และศาลปู่เทพา สําหรับวันท่ี 16-17 เมษายน จะมีการสรงน้ําพระสงฆ์ท่ีวัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดมอญ รวมท้ังวัดเจ็ดร้ิวซ่ึงเป็นศูนย์กลางชุมชนด้วย 
4) การเล่นสะบ้า แต่เดิมเป็นการเล่นเพ่ือเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้มาพบเจอศึกษานิสัยใจคอกัน แต่ภายหลัง

ไม่ค่อยมีการเล่นสะบ้าให้เห็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ังชาวมอญท่ีเล่นสะบ้าเป็นมีจํานวน

ลดลง การเล่นสะบ้าของชาวมอญจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจํานวนเท่ากัน โดยจับเป็นคู่ สนามท่ีเล่นเป็น

พ้ืนดิน กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว 6 เมตร ส่วนลูกสะบ้ามักทําจากไม้ประดู่ กลึงให้กลมมนขนาดเล็กกว่าฝ่ามือต้ังอยู่ด้านหน้า 
เม่ือฝ่ายชายทอยลูกสะบ้าไปยังฝ่ายหญิงท่ีเป็นคู่ของตน ฝ่ายหญิงก็จะออกมามาทอยสะบ้าแก้ ถ้าทอยหรือดีดไม่ถูกถือว่าเสีย

และหากทอยเสียหลายคร้ังถือว่าแพ้ซ่ึงอาจจะต้องมีการร้องเพลงแก้หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีฝ่ายชนะกําหนด 
จากท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญเจ็ดร้ิวเป็นประเพณีท่ีเกิดจากความร่วมมือของคนใน

ชุมชนผสานกับความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา ซ่ึงชาวมอญเจ็ดร้ิวยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ดั้งเดิมให้คงอยู่ไม่ว่าจะเป็นทําบุญฟังเทศน์ การร่วมกันตัดเย็บรวมท้ังแห่หางหงส์และธงตะขาบ การกวนกะละแมรามัญ การ
เล่นสะบ้ามอญ การสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซ่ึงเป็นการชี้ให้เห็นการตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมชาว

มอญเจ็ดร้ิว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

3.3 ประเพณีและพิธีการรําผีมอญ 
ชาวมอญมีความเชื่อเก่ียวกับผีและมีการนับถือบูชาผี โดยแต่ละครอบครัวจะมีผีประจําตระกูล เช่น ผีไก่ ผีงู ผีม้า ผี

เต่า ผีปลาไหล เป็นต้น หากผู้ท่ีนับถือผีประเภทใดจับสัตว์ประเภทนั้นได้แล้วจะกินสัตว์นั้นเป็นอาหารก็จะต้องนําศีรษะของสัตว์

นั้นมาเซ่นบูชาเจ้าท่ีก่อน โดยเวลาเซ่นไหว้จะมีการขอให้ทํามาค้าขายได้กําไร การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี รวมทั้งจะนําสัตว์นั้นไป

ให้ผู้อ่ืนไม่ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ครอบครัวชาวมอญท่ีนับถือผีไก่ เม่ือเลี้ยงไก่แล้วก็ไม่สามารถนําไก่นั้นไปขายหรือนําไปให้คนอ่ืนได้ 
เว้นแต่เป็นครอบครัวท่ีนับถือผีไก่เหมือนกัน ส่วนครอบครัวผู้ท่ีนับถือผีเต่าหากพบเต่านาก็ต้องเก็บมาเซ่นไหว้ ถ้าไม่เก็บจะถือ

ว่าผิดผีเช่นกัน นอกจากนี้หากครอบครัวจะทําพิธีกรรมใดก็จะต้องไปหาสัตว์นั้นมาใช้ในพิธีด้วย หากไม่สามารถหาสัตว์ท่ีเป็นผี

ประจําตระกูลได้ก็อาจใช้แป้งปั้นเป็นรูปแทนก็ได้  
ในความเชื่อเรื่องผีนี้หากชาวมอญมีการทํา “ผิดผี” ซ่ึงหมายถึงการกระทําความผิดตามความเชื่อเร่ืองผี เช่น การให้

ผู้อ่ืนท่ีมีผีต่างกันมานอนท่ีบ้าน ก็จะถูกผีลงโทษ เช่น ทําให้คนในบ้านมีอาการเจ็บป่วย ประกอบอาชีพไม่ประสบความสําเร็จ 
หรือมีข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงจะต้องมีการ “รําผีมอญ” เพ่ือแก้ไขความผิดท่ีกระทําลงไป แต่เดิมนั้นการรําผี
มอญแต่เดิมจะไม่ทํากันในวันเสาร์เพราะถือว่าเป็นวันแข็ง ส่วนเดือนท่ีทําพิธีก็จะเลือกทําในเดือนคู่ ยกเว้นเดือน 9 ท่ีสามารถ
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ทําพิธีรําผีมอญได้ เม่ือกําหนดวันทําพิธีได้แล้วเจ้าภาพจะเริ่มสร้างโรงพิธีหรือโรงผี ซ่ึงเป็นศาลาทําด้วยไม้ไผ่หันหน้าไปทางทิศ

ตะวันตกเพราะเป็นทิศท่ีบรรพบุรุษชาวมอญอพยพเข้ามา จากน้ันจะนําสิ่งของเคร่ืองใช้ของคนในครอบครัวมาต้ังหรือแขวนไว้

ในโรงพิธี เช่น งอบ เสื้อผ้า นอกจากน้ีเจ้าของบ้านจะเตรียม “เคร่ืองขันครู” ซ่ึงประกอบด้วย กล้วยน้ําว้า มะพร้าวอ่อน ข้าว
เหนียว ปลาท่ีมีเกล็ดย่าง หัวหมู ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมกล้วย ขนมเทียน ขนมท่ีทําด้วยแป้ง ข้าวเหนียวน่ึงนํามาปั้น ธูป 3 
ดอก เทียนเหลือง 1 เล่ม หมากพลู ดอกเข็มเพ่ือใช้โปรยบูชาผี รวมท้ังเตรียมวงปี่พาทย์มอญซ่ึงประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่าง  
ๆ เช่น ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ปีมอญ ตะโพนมอญ เปิงมาง ซ่ึงเรียกว่าวงปี่พาทย์มอญเครื่องห้าไว้สําหรับบรรเลงประกอบ

พิธีกรรมด้วย ตลอดจนเตรียมหมากพลูเพ่ือมอบให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมพิธีซ่ึงบูชาผีชนิดอ่ืนเก็บติดตัวไว้ขณะร่วมพิธีการรําผีเพ่ือให้ให้

ได้รบัอันตรายจากการเข้าร่วมพิธีรําผีด้วย 
เม่ือถึงวันประกอบพิธีรําผีมอญ เจ้าของบ้านจะเริ่มพิธีจากการให้เด็กหญิงท่ีเป็นผีเดียวกันมาอาบน้ําโดยการน่ังพนม

มือ เหยียดขาไปข้างหน้า โดยมีใบตองรองที่พ้ืน โดยเจ้าของบ้านจะเป็นผู้อาบให้ จากนั้นจะให้เด็กหญิงคนดังกล่าวแต่งตัวโดย

การนุ่งผ้านุ่ง คาดด้วยผ้าท่ีมีสีสันสวยงาม มีผ้าผืนยาวคล้องคอ แล้วเร่ิมร่ายรําไปรอบต้นหว้าด้วยท่ารําต่าง ๆ เช่น ท่าจ้องสาว 
ท่าปลาสองตัว ท่าชนไก่ ท่าเก็บสําลี ท่าคล้องช้าง ท่ารํากระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น การรําผีมอญนี้จะต้องรํา 3 รอบ โดยการรํารอบ
ท่ี 1 ผู้รําจะถือกิ่งไม้ท่ีมีใบไม้ 2 กํามือประกอบการรํา การรํารอบท่ี 2 ผู้รําจะถือดาบ และการรํารอบท่ี 3 ผู้รําจะถือหน้าไม้และ

ไม้ไผ่เจาะรู จากนั้นญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ ก็จะลุกข้ึนมาร่ายรําประกอบเสียงดนตรีจากวงปีพาทย์มอญด้วย ในขณะท่ีร่ายรําก็จะ

นําของท่ีอยู่ในขันครูซ่ึงกล่าวไว้แล้วในตอนต้นใส่ลงในย่าม คนท่ีเป็นผู้นําการทําพิธีก็จะนําของในย่ามไปท้ิงไว้ตามโคนต้นไม้

พร้อมกับเทน้ํารดต้นไม้ด้วย เม่ือเสร็จพิธีบรรดาคนท่ีมาร่วมพิธีการรําผีก็จะช่วยกันร้ือโรงพิธีและเก็บทําความสะอาดพ้ืนท่ีเป็น

อันเสร็จพิธีกรรม 

 
 

ภาพที่ 5 การรําผีมอญ 
ที่มา: http://www.sac.or.th 

 
ประเพณีการรําผีมอญท่ีกล่าวมานี้นอกจากจะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีและความเชื่อของชาว

มอญแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบทางสังคมชาวมอญผ่านความเชื่อเรื่องผี ท้ังนี้เพ่ือให้ลูกหลานเห็นว่าการกระทํา

ความผิดหรือการผิดผีเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปฏิบัติและจะต้องได้รับการลงโทษ ซ่ึงความเชื่อดังกล่าวกลายเป็นจารีตท่ีคอยควบคุม

พฤติกรรมของลูกหลานชาวมอญให้อยู่ในระเบียบแบบแผนท่ีสังคมต้องการ 
 

3.4 ประเพณีและพิธีการอุปสมบท 
ชาวมอญเจ็ดริ้วมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยชายชาวมอญทุกคนจะบวชเพื่อเป็นการ

ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ สําหรับประเพณีการบวชของชาวมอญจะมีลักษณะคล้าย

กับการบวชของชายไทยท่ัวไปแต่อาจมีความแตกต่างบ้างในเรื่ององค์ประกอบและลักษณะการดําเนินการดังนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 3.4.1 ขั้นเตรียมการ ในข้ันนี้จะมีลักษณะเหมือนกับการบวชท่ัวไปคือผู้ท่ีจะขอบวชจะไปติดต่อกับพระอุปัชฌาย์ 
กําหนดวันจัดงาน แจ้งญาติพ่ีน้อง ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการบวช เช่น ชุดท่ีจะต้องสวมใส่ในวันสุกดิบซ่ึงมี

ลักษณะเฉพาะตัว เครื่องอัฐบริขาร สิ่งของท่ีใช้ในการไหว้ศาลปู่เทพา และเซ่นของไหว้บรรพบุรุษ 
 3.4.2 ขั้นประกอบพิธีอุปสมบท เร่ิมจากพิธีในคืนวันสุกดิบหรือคืนวันก่อนพิธีอุปสมบท ในวันนี้นาคชาวมอญ

จะแต่งตัวแตกต่างจากนาคท่ัวไป โดยจะนุ่งผ้านุ่งสีเขียว ห่มผ้าสไบเฉียงแบบอัดกลีบท่ีสีตัดกับผ้านุ่งซ่ึงนิยมใช้สไบสีชมพูหรือสี

เหลือง ทัดดอกไม้ท่ีหูด้านขวา มีการแต่งหน้าทาปากสีแดง พร้อมกับสวมเครื่องประดับ เช่น สร้อยทอง สร้อยข้อมือ แหวน 
คาดเข็มขัดทองหรือเงินหรือนาก สวมกําไลข้อมือและกําไลข้อเท้าอย่างสวยงาม ในยามค่ําจะมีการเทศน์สอนนาคหรือบางบ้าน

อาจจะใช้การทําขวัญนาคแทน แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้การเทศน์สอนนาคมากกว่าเพราะมีค่าใช้จ่ายไม่มาก รวมท้ังมีความ

สนุกสนานมากกว่าการเทศน์สอนนาค 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การแต่งกายของนาคชาวมอญ 
ที่มา: https://sites.google.com 

 

เม่ือถึงเช้ามืดของวันบวช เจ้าภาพจะประกอบพิธีโกนผมนาค อาบนํ้านาค จากนั้นจะให้นาคนุ่งชุดขาวพร้อมกับ

นําพานดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาลาโทษผู้มีพระคุณ แล้วเร่ิมตั้งขบวนเพ่ือแห่นาคไปอุปสมบทท่ีวัด โดยมากจะให้นาคข่ีม้าไป 
และนิยมให้สาวงามนําหน้าขบวนเรียกว่า “สาวต้นเทียน” เม่ือขบวนแห่งนาคเข้าสู่เขตวัดแล้ว นาคจะลงจากม้าแล้วนํา

เครื่องเซ่นไหว้ไปบอกกล่าวต่อบรรพบุรุษและผีปู่ตาท่ีศาลปู่เทพา หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทในพระอุโบสถซ่ึงมีขั้นตอน

เหมือนการบวชท่ัวไป 
 

3.5 ประเพณีและพิธีศพ 
ชาวมอญมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีศพว่าการประกอบพิธีศพท่ีถูกต้องจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติ สําหรับ

ลักษณะประเพณีศพของชาวมอญในอดีตเม่ือบ้านใดมีคนตายญาติพ่ีน้องจะมาช่วยกันทําแคร่สําหรับวางศพ ประดับแคร่ด้วย

ดอกบัว ดอกดาวเรืองหรือดอกไม้อ่ืน ๆ ผูกผ้าสีขาวไว้ท่ีเสาแคร่พร้อมกับต้ังบายศรีไว้ข้างเสาทั้ง 4 ต้น จากนั้นจะนําศพมานอน

บนแคร่ ท่ีใต้แคร่จะมีไม้ค้ํายันศพไว้บริเวณกลางลําตัวศพโดยมีความเชื่อว่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์จะช่วยหนุนนําผู้ตาย โดยเม่ือเคล่ือนศพ

ออกจากบ้านจะต้องถีบไม้ค้ําให้ล้มและนําไปท้ิง เม่ือจัดศพนอนบนแคร่แล้วจะมัดตราสังข์โดยให้มือศพอยู่ในท่าพนมมือถือ

ดอกบัวหรือดอกดาวเรือง โดยในช่วงค่ําจะมีการสวดพระอภิธรรมเช่นเดียวกับงานศพท่ัวไปโดยแต่เดิมมักจะสวดทํานองมอญ

ซ่ึงมีลักษณะเสียงทุ้มกว่าการสวดภาษาไทย ซ่ึงการสวดทํานองนี้ในเริ่มลดน้อยลงไป เม่ือถึงวันเผาศพ จะเร่ิมจากการนําศพออก

จากบ้านเพ่ือไปประกอบพิธีการเผาศพท่ีวัด ชาวมอญจะนํากระบอกไม้ไผ่ 2 กระบอกบรรจุนําขม้ินรดลงบนโลงศพ เสร็จแลว้จะ
โยนกระบอกไม้ไผ่ท้ิงไป จากนั้นจึงเริ่มนําโลงศพออกจากบ้านทางทิศตะวันตก โดยจะไม่นําโลงศพลงทางบันไดบ้าน แต่จะใช้
วิธีการรื้อฝาบ้านออกแล้วนําโลงศพลงทางบันไดผีซ่ึงเป็นบันไดท่ีสร้างข้ึนชั่วคราวด้วยไม้ไผ่แล้วนําไปประกอบพิธีการเผาท่ีวัด
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ต่อไป อย่างไรก็ตามลักษณะการประกอบพิธีศพของชาวมอญที่กล่าวมาในปัจจุบันแทบไม่มีให้เห็นแล้วเนื่องจากสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปทําให้รูปแบบการจัดงานศพนิยมกันต้ังศพที่วัดซ่ึงมีความสะดวกมากกว่า 
 

3.6 ประเพณีการตักบาตรนํ้าผ้ึง 
การตักบาตรน้ําผึ้งเป็นประเพณีของชาวมอญนิยมปฏิบัติกันในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 10 โดยเป็นกุศโลบายในการถวาย

ยาให้แก่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์จะได้เก็บน้ําผึ้งเอาไว้ทํายาต่อไป ชาวมอญเชื่อว่าการตักบาตรด้วยน้ําผึ้งจะทําให้ประสบความ

โชคดีและสมหวังตามท่ีปรารถนา สําหรับการประกอบพิธีตักบาตรน้ําผึ้งจะเริ่มต้ังแต่ก่อนวันตักบาตร โดยชาวมอญจะเตรียม

ทําข้าวต้มประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้มคลุก ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มผัด เป็นต้น เพ่ือนําไปทําบุญ โดยในเย็นวันนั้นจะ

นําข้าวต้มท่ีทําส่วนหนึ่งไปมอบให้ผู้ใหญ่ท่ีนับถือ เม่ือถึงวันทําบุญชาวมอญจะนําข้าวต้มและน้ําผึ้งบริสุทธ์ิไปตักบาตรท่ีวัด โดย
การใช้ช้อนตักจากภาชนะหรืออาจจะรินน้ําผึ้งจากขวดลงในบาตรจํานวน 32 ใบ เพ่ือสื่อถึงว่าให้องค์ประกอบท้ัง 32 ประการ

ของชีวิตมีความสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หญิงชาวมอญสวมสไบมอญในประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง 
ที่มา: ธัญญารัตน์ นาทะชัย (ถ่ายภาพ) 

 

ประเพณีการตักบาตรน้ําผึ้งเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของชาวมอญท่ีต้องการสืบ

ทอดและทะนุบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมท้ังเป็นการส่งผลบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษท่ีล่วงลับและยังเป็นการ

สะสมบุญให้แก่ตนเอง 
 
4. บทสรุป 
 

ชาวมอญตําบลเจ็ดร้ิว จังหวัดสมุทรสาครเป็นชุมชนชาวมอญท่ีเริ่มต้ังถ่ินฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีบรรพบุรุษท่ี

อพยพมาจากดินแดนพม่าในปัจจุบัน โดยชาวมอญกลุ่มนี้ยังคงสืบทอดรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อด้ังเดิม 
เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีวันสงกรานต์ การตักบาตรน้ําผึ้งและประเพณีการบวชท่ีแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อ

พระพุทธศาสนา รวมท้ังความเชื่อเรื่องผีและการรําผีมอญท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีท่ีนําเสนอไว้ใน

บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวมอญ ท่ีลูกหลานชาวมอญควรตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณศูนย์มอญศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรีท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวมอญในประเทศไทย ขอ
กราบขอบพระคุณคุณพ่อสมหมาย รุ่งเรือง ชาวมอญอําเภอบ้านแพ้วท่ีกรุณาให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ รวมท้ังขอขอบคุณ   
คุณธัญญารัตน์ นาทะชัย ครูโรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว (สาครกิจโกศล) ท่ีอนุเคราะห์ภาพประกอบในการเขียนบทความคร้ังนี้ 
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จิตสาธารณะ: แนวคิดพืน้ฐานและการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา 
และปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 

Public Mind: Basic Concept and Learning Management to Develop and 
Cultivate Public Mind for Learners  

 

ปัญญา รุ่งเรือง  
 

สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
punya_rung@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
จิตสาธารณะเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงต้องการให้ผู้เรียน

ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาเพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องจึง
มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณลักษณะดังกล่าวท้ังในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาโดยใช้เทคนิคการสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน การจัดการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา เป็นต้น หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
ชุมนุม ชมรม โครงการพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
 
คําสําคัญ: จิตสาธารณะ  แนวคิด  การจัดการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 

Public mind is one of the desirable characteristics of basic education curriculum which requires 
students to be cultivated and developed to be a quality Thai citizen and world citizen. The teachers 
and educational personnel in schools have to organize learning activities to develop students to have a 
public mind both in the form of learning activities in the course by using various teaching techniques or 
learning activities such as cooperative or collaborative learning, problem based learning method, case 
studies method and learning activities in the form of extra-curricular activities such as academic club, 
project, learner development project. These activities can make the students realize the value of having 
a public mind. 
 
Keywords: public mind, concept, learning management 
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1. บทนํา  
 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมุ่งพัฒนาให้ครบท้ังด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีถูกต้องดีงามเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสําคัญอย่าง

หนึ่งท่ีควรมุ่งพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวของผู้เรียน รวมท้ังประชาชนคนไทยคือการมีจิตสาธารณะซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ี

มุ่งดํารงรักษาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การมีจิตใจท่ีเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักการ
แบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีนํามาสู่ความเข้มแข็งของสังคม การมีจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งท่ีทุกสังคมต้องการให้

เกิดข้ึนในตัวสมาชิก ซ่ึงการศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษาจะมีส่วนช่วยในการปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นใน

บทความน้ีผู้เขียนจึงได้นําเสนอกระบวนการในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการศึกษา

เรียนรู้ โดยมุ่งอธิบายเก่ียวกับความรู้ท่ัวไปของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาให้เกิดจิตสาธารณะ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 
2. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจิตสาธารณะ  
 

จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีกําลังได้รับการกล่าวถึงในปัจจุบันเป็นอย่างมากซ่ึงบางครั้งอาจใช้คําอ่ืน

ท่ีมีความหมายนัยเดียวกันเช่น คําว่า “จิตสํานึกทางสังคม” “จิตสํานึกสาธารณะ” หรือ “จิตอาสา” ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามใน
บทความนี้ผู้เขียนขอใช้คําว่า “จิตสาธารณะ” เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้อ่าน โดยคุณลักษณะจิตสาธารณะมีความหมาย 
ลักษณะและระดับดังนี้ 
 

2.1 ความหมายและลักษณะของจิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะ (public mind, public consciousness) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรู้จักเอาใจใส่และมีส่วนร่วมใน

เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมท้ังการมีสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม มีความละอายต่อ
สิ่งผิด ไม่กระทําสิ่งท่ีเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสุภาพเรียบร้อย ประหยัด

และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการกระทําด้วยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความห่วงใย 
ความเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืน สังคม ประเทศชาติ โดยลักษณะของผู้ท่ีมีจิตสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน (กรรยา พรรณา, 
2559: 14) ได้แก่ ด้านการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าท่ี ด้านการเคารพสิทธิ ด้านกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ดังน้ี 

 2.1.1 ด้านการใช้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในการใช้ประโยชน์จากสิ่งของหรือสมบัติส่วนรวมแล้ว

มีการดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์หรือใช้งานอย่างประหยัด ทะนุถนอม รวมท้ังมีการซ่อมบํารุงให้

สิ่งของสมบัติส่วนรวมอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ต่อไป 
 2.1.2 ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม

โดยการยึดม่ันในกฎระเบียบ ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังอาสาในการทําภารกิจเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 2.1.3 ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการเคารพสิทธิของสมาชิกคนอ่ืนในสังคม

โดยไม่ขวางกั้นสมาชิกคนอ่ืนมาใช้ประโยชน์ของสมบัติส่วนรวมหรือนําสมบัติส่วนรวมมาครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนตัวจน

ทําให้ผู้อ่ืนเสียโอกาส  
 2.1.4 ด้านกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในการทําความดีเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความจริงใจและเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทํา โดยอาจอยู่ในลักษณะ

ของการใช้กําลังกาย กําลังสติปัญญา กําลังทรัพย์และความสามารถต่าง ๆ ท่ีมีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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2.2 ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวังให้เกิดข้ึนในตัวบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคม โดยเป็น

ความรู้สึกนึกคิดภายในตัวบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้และซึมซับเอาไว้จนกลายเป็นจิตสํานึกท่ีคงอยู่และติดตัวบุคคลนั้น ๆ 
ตลอดไป เช่น ผู้ท่ีเคารพกฎจราจรจะไม่มีพฤติกรรมละเมิดกฎจราจรแม้จะเป็นเพียงความผิดเล็กน้อย บุคคลท่ีคํานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมจะไม่ขีดเขียนทําลาย สร้างความเสียหายให้แก่สาธารณสมบัติ เป็นต้น ดังนั้น จิตสาธารณะจึงเป็นสํานึกของ

บุคคลท่ีก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความเอ้ืออาทรของสมาชิกในสังคม ความเป็นเอกภาพ สามัคคีและความสงบเรียบร้อย

ของสังคม ในทางตรงข้ามหากสมาชิกในสังคมขาดความมีจิตสาธารณะแล้วย่อมยากท่ีเกิดความสงบเรียบร้อย ขาดความมี
ระเบียบ ปราศจากการพึ่งพาอาศัยกันและกันซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบดังนี้ 

 2.2.1 ผลกระทบต่อบุคคล จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน เพราะบุคคลท่ีคิดแต่เรื่องผลประโยชน์

ส่วนตนจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองได้มาซ่ึงสิ่งท่ีต้องการโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม และอาจนําไปสู่การ

ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกฎหมาย การทุจริต คดโกง เอารัดเอาเปรียบซ่ึงอาจทําให้บุคคลนั้นต้องรับโทษตามความผิดท่ีตนเอง

ได้กระทําลงไป 
 2.2.2 ผลกระทบต่อครอบครัว ทําให้สมาชิกในครอบครัวสูญเสียความรักความสามัคคี มีการทะเลาะวิวาท มี

การแก่งแย่งกันภายในครอบครัวและอาจนําไปสู่ความแตกแยกในครอบครัว 
 2.2.3 ผลกระทบต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ทําให้องค์กรและหน่วยงานด้อยประสิทธิภาพและมีปัญหาในการ

ดําเนินงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน สมาชิกมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดความสามัคคี มีความเห็นแก่

ตัวและพวกพ้อง นําเอาสมบัติของส่วนรวมมาใช้ประโยชนส์่วนตัว ขาดความโปร่งใสและไร้ธรรมาภิบาล 
 2.2.4 ผลกระทบต่อชุมชน ทําให้สมาชิกในชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจผู้อ่ืน ขาด

ความสามัคคี ชุมชนมีความอ่อนแอ ขาดความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ รวมท้ังขาด

การเอาใจใส่ดูแลสมบัตสิ่วนรวมของชุมชน เกิดความเสียหายและต้องใช้งบประมาณเพื่อซ่อมบํารุงหรือจัดหาของใหม่มาแทนท่ี 
 2.2.5 ผลกระทบต่อประเทศชาติ ทําให้เกิดการแบ่งฝ่าย ดําเนินการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเอง

และพวกพ้อง ประเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ และอาจมีสภาพล้าหลังเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ขาดความร่วมมือของ
ประชาชน ในบางครั้งอาจเกิดความเห็นต่างจนนํามาซ่ึงปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้ 
 

2.3 ระดับของจิตสาธารณะ 
จิตสาธารณะซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมคาดหวังในเกิดข้ึนในตัวสมาชิก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) จิต

สาธารณะระดับครอบครัว 2) จิตสาธารณะระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และ 3) จิตสาธารณะระดับสังคม (ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์, 
2552 : 18-19)  

 2.3.1 จิตสาธารณะระดับครอบครัว เป็นความพอมีพอกิน มีท่ีอยู่อาศัย มีหน้าท่ีการงานท่ีสามารถสร้างรายได้ 
โดยไม่ต้องเบียดเบียนสมาชิกคนอ่ืน สมาชิกมีความรักใคร่สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีความขยันและปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน  

 2.3.2 จิตสาธารณะระดับหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเอื้ออาทร แบ่งปัน ช่วยเหลือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารของสมาชิก มีการควบคุมดูแลและตักเตือนซ่ึงกันและกันเพ่ือรักษาความเรียบร้อยของหมู่บ้านหรือชุมชน  
 2.3.3 จิตสาธารณะระดับสังคม เป็นความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เช่น ประเพณี 

โครงการ ตลอดจนมีการร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ร่วมมือพัฒนาส่งเสริมให้สังคมมีความก้าวหน้า ม่ันคง 
รวมท้ังสมาชิกมีความสํานึกรับผิดชอบร่วมกัน 

จากท่ีกล่าวมาพบว่าจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีควรปลูกฝังให้เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชนเพราะเป็นสํานึก

ของบุคคลท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนในสังคม รวมท้ังมีความยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม ค่านิยมท่ีสังคมต้องการซ่ึงจะทําให้

เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1513
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3. แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาให้เกิดจิตสาธารณะ 
 

ในการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะนั้น บุคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู รวมท้ังสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม
ควรมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา สร้างเสริมและปลูกฝังจิตสาธารณะเพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนา 
โดยแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนาให้เกิดจิตสาธารณะมีดังน้ี 

 

3.1 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 ได้มีพระราชดํารัสเก่ียวกับความพอเพียงเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2541 ไว้ตอนหนึ่งว่า “...พอเพียง มี
ความหมายกว้างขวางย่ิงกว่านี้อีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี้ ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เม่ือ
มีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า

พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืน...” (ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์, 2552 : 22)  ซ่ึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถือว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

อย่างย่ิงในการพัฒนาและปลูกฝังให้บุคคลมีจิตสาธารณะซ่ึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับคนทุกระดับอย่างเป็นข้ันตอนตามหลัก

ทางสายกลาง โดยให้รู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวภายใต้พ้ืนฐานความรู้และมีคุณธรรม โดย
การนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะสามารถทําได้โดยการรู้จักพอ ไม่เบียดเบียน พยายามพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ความเข้มแข็งของตนเอง ยึดทางสายกลาง ใช้ชีวิตท่ีประหยัดพอเพียง จากนั้นอาจรวมกลุ่ม ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการเติบโตจากข้างในและนํามาสู่ความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตของชุมชนท่ีเกิด

จากความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นผู้ท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จึงเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ

เนื่องจากเป็นผู้ท่ีดํารงตนอยู่บนฐานของความมีสติ มองอนาคต ไม่เบียดเบียนและมองเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
  

3.2 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ 
ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีความรักความเมตตาต่อกัน ละเว้นการประพฤติชั่ว โดยแต่ละ

ศาสนาล้วนมีหลักธรรมคําสอนท่ีมีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะสอดแทรกอยู่เสมอ โดยจะยกตัวอย่างคําสอนของศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ดังน้ี 

 3.2.1 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมท่ี

มุ่งสอนให้มนุษย์เชื่อเร่ืองผลการกระทําของตนเอง โดยหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองจิตสาธารณะท่ีขอนํามาเป็นตัวอย่าง ได้แก่ 
หลักสังควัตถุ 4 หลักฆราวาสธรรม 4 หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น โดยหลักสังหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมท่ีมุ่งสอนเกี่ยวกับการผูก

มิตร การเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมซ่ึงประกอบด้วย 1) ทาน ได้แก่ การให้ การแบ่งบัน 2) ปิยวาจา หมายถึง การมี
วาจาเป็นมิตร 3) อัตถจริยา หมายถึง การกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วมหรืการบําเพ็ญประโยชน์ และ 4) 
สมานนัตตตา หมายถึง การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย โดยหัวข้อเรื่อง “ทาน” และ “อัตถจริยา” เป็นหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ

การมีจิตสาธารณะโดยตรง สําหรับหลักฆราวาสธรรม 4 ซ่ึงเป็นหลักในการครองเรือนของฆราวาส ประกอบด้วย 1) สัจจะ 
หมายถึง ความซ่ือสัตย์ การซ่ือตรง 2) ทมะ หมายถึง การข่มใจ 3) ขันติ หมายถึง ความอดทน และ 4) จาคะ หมายถึง การ
บริจาค การเสียสละ แบ่งปัน ซ่ึงหัวข้อ “จาคะ” ในหลักธรรมหมวดน้ีเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมตามแนวคิดของ

จิตสาธารณะเช่นเดียวกัน ในขณะท่ีหลักพรหมวิหาร 4 ซ่ึงเป็นหลักท่ีช่วยให้ดําเนินชีวิตอย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
ประกอบด้วย 1) เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข 2) กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจาก

ความทุกข์และความไม่สบายกายและใจ 3) มุทิตา หมายถึง ความยินดีปีติเม่ือผู้อ่ืนได้ดี มีความเจริญก้าวหน้า และ 4) อุเบกขา 
หมายถึงการรู้จักวางเฉย ทําใจเป็นกลาง การยอมรับตามผลของการกระทํา ซ่ึงองค์ประกอบของหลักพรหมวิหาร 4 ทุกข้อล้วน
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มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจิตสาธารณะโดยสิ้นเชิงเพราะผู้ท่ีมีจิตสาธารณะจะต้องมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข พ้น

จากความทุกข์ มีความยินดีกับผู้อ่ืนเม่ือได้รับสิ่งดีและรู้จักการปล่อยวางหรือวางเฉยรวมท้ังไม่คิดซํ้าเติมเม่ือผู้อ่ืนได้รับทุกข์ภัย 
 3.2.2 หลักธรรมของศาสนาคริสต์ที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประเภทเทวนิยมซ่ึงมี

ความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งข้ึนมา โดยเป็นศาสนาท่ีได้ชื่อว่าศาสนาแห่งความรัก ซ่ึงความรัก
ในท่ีนี้หมายถึงการให้ การให้อภัยและการรู้จักการเสียสละต่อเพ่ือนมนุษย์ พระเจ้าสอนให้คริสต์ศาสนิกชนมีความรักต่อพระ

เจ้า มีความรักต่อผู้อ่ืนถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นศัตรูก็ตาม ท้ังนี้เป็นเพราะชาวคริสต์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพ่ีน้องกันจึงต้องมีความ

รักต่อกัน ขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีความรักต่อมนุษย์โดยการส่งพระบุตรหรือพระเยซูลงมาไถ่บาปแทนมนุษย์ด้วยการสละชีวิต

บนไม้กางเขนอันเป็นเสียสละสูงสุด ดังน้ันหลักธรรมเรื่องความรักจึงเป็นหลักธรรมท่ีมุ่งก่อให้เกิดความสงบสุขแก่มวลมนุษย์โลก

อันเป็นการแสดงถึงการปลูกฝังเรื่องการมีจิตสาธารณะของศาสนิกชน  
 3.2.3 หลักธรรมของศาสนาอิสลามที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ คําว่า “อิสลาม” แปลว่า สันติ ซ่ึงสันติสุขใน

สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคมจะต้องรู้จักเสียสละ มีการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันอันจะนํามาซ่ึงความรัก 
ความผูกพันของคนในสังคมน้ัน ๆ ศาสนาอิสลามสอนให้ผู้นับถือมีความเชื่อศรัทธา 6 ประการ และปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ 5 
ประการ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ได้แก่ การบริจาคซะกาต ซ่ึงเป็นการบริจาค

ทานของชาวมุสลิมเพ่ือช่วยเหลือคนยากจนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่าโดยถือเป็นการขัดเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละ ขจัด
ความละโมบออกไปจิตใจ ในขณะท่ีคําสอนเรื่องการถือศีลอด เป็นการสอนและปลูกฝังให้ชาวมุสลิมรู้จักการสละความสุขสบาย

จากการมีกินมีดื่มในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก รวมท้ังการเว้นจากการทําความชั่วทางกาย วาจาและใจ ท้ังนี้เพ่ือให้

ผู้ถือศีลอดมีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนท่ีมีความยากลําบาก มีความอดอยากแร้นแค้น เพ่ือท่ีจะให้ชาวมุสลิมมีความยินดี

ท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืนในอนาคตต่อไป 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมคําสอนของศาสนาหลักของโลกที่มุ่งสอนให้ศาสนิกของตน

พัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติแต่ความดี ละเว้นการกระทําความชั่ว รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้นับถือรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันผู้ท่ี

ตกทุกข์ได้ยากอันเป็นพ้ืนฐานของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 

3.3 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขการกระทํา (operant 
conditioning theory)  

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Burrhus Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (กรรยา พรรณา, 
2559: 78-79) มีสาระสําคัญว่า การกระทําใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มเกิดข้ึนอีก ในทางตรงกันข้ามหากการ

กระทําใดไม่ได้รับการเสริมแรงย่อมทําให้ความถ่ีของการกระทํานั้นลดลงไปและหายไปในท่ีสุด ในขณะเดียวกันการลงโทษอาจ

ทําให้บุคคลหรือผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว จนบางคร้ังเชื่อกันว่าการลงโทษอาจไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนการให้แรงเสริม

หรือการให้รางวัลสิ่งตอบแทนเม่ือมีพฤติกรรมดีจะสามารถปรับหรือปลูกฝังพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยท่ีต้องการได้ ดังนั้นใน

การนําทฤษฎีนี้ไปใช้ในการปลูกฝังและสร้างเสริมจิตสาธารณะให้แก่บุคคลจึงสามารถนําหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีนี้ไปใช้ดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 สกินเนอร์ (Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
ที่มา: http://nukjit.blogspot.com 
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 3.1.1 การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรงเม่ือผู้เรียนหรือบุคคลมี

พฤติกรรมในเชิงบวกท่ีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ เช่น ผู้เรียนเข้ามาช่วยเหลือ แสดงออกถึงความมีน้ําใจต่อครู
หรือผู้อ่ืน โดยสามารถจําแนกการเสริมแรงเพ่ือตอบสนองหรือส่งเสริมการกระทํา 4 ประเภท (ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์, 2552: 38) 
คือ 1) การให้การเสริมแรงท่ีเป็นสิ่งของ (material reinforcement) เป็นการให้สิ่งของตอบแทนการกระทําท่ีถูกต้องดีงาม 
เช่น การให้ขนม ของกิน ของเล่น เป็นต้น 2) การให้การเสริมแรงทางสังคม (social reinforcement) เป็นการตอบสนองการ

กระทําท่ีพึงประสงค์โดยการให้คําชมเชย หรือการแสดงออกถึงความชื่นชม ยกย่อง ยอมรับ เช่น การให้รอยย้ิม การพยักหน้า 
การจับมือ เป็นต้น 3) การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม (activity reinforcement)  เป็นการใช้กิจกรรมการเสริมแรงท่ีผู้เรียนชอบ

เพ่ือให้ผู้เรียนหรือบุคคลมีความพึงพอใจ และ 4) การเสริมแรงโดยการให้เบี้ยอรรถกร (token reinforcement) เป็นให้การ

ตอบแทนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์โดยการให้เบี้ยอรรถกร เช่น ดาว คูปอง คะแนน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกระทํานั้น ๆ อีก 
 3.1.2 การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) เป็นกระบวนการทําให้พฤติกรรมหรือการกระทําท่ี

พึงประสงค์คงท่ีหรือเพ่ิมมากข้ึน การให้การเสริมแรงประเภทนี้ควรทําทันทีท่ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมเกิดข้ึน 
ควรพิจารณาความรุนแรงในการเสริมแรงให้มีระดับท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป รวมท้ังต้องทําให้ผู้เรียนหรือบุคคลทราบ

สาเหตุของการให้การเสริมแรงหรือการลงโทษว่าเกิดจากสาเหตุใด ในการเสริมแรงลักษณะน้ีผู้ลงโทษควรเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

ทุก ๆ ด้าน และอาจใช้การลงโทษเป็นวิธีสุดท้ายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จากท่ีกล่าวมาเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขเป็นแนวคิดของสกินเนอร์สามารถสรุปได้ว่า 

ทฤษฎีการเรียนรู้น้ีสามารถนําไปใช้ในการปลูกฝังและสร้างเสริมจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียนและบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยการ
ออกแบบกิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมออกมา จากน้ันผู้สอนพิจารณาพฤติกรรม

ดังกล่าวแล้วให้การเสริมแรงตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออก 
 

3.4 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนาดาได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมโดยมี

สาระสําคัญว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักเกิดจากการสังเกตจาก

ต้นแบบซ่ึงจะมีการถ่ายทอดความคิดและแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน โดยตัวแบบจะทําหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม และยับย้ังการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม รวมท้ังช่วยให้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมคงอยู่ โดยอิทธิพลของต้นแบบ

เหล่านี้จะทําให้ผู้เรียนสร้างพฤติกรรมใหม่ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์จากการรวบรวมข้อมูลท่ีสังเกตได้จากต้นแบบ 
โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าการกระทําของต้นแบบทําให้เกิดผลดี ได้รับผลตอบแทนด้านบวก ผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะทํา

พฤติกรรมดังกล่าวเลียนแบบตามด้วย รวมท้ังมีการยับย้ังการกระทําท่ีไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เม่ือเห็นว่าการกระทํานั้นทําให้

เกิดผลเสียหรือได้รับการลงโทษ เช่น ดารานักแสดงคนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าต้นน้ําในจังหวัดภาคเหนือ ทําให้เด็ก 
เยาวชน รวมท้ังประชาชนท่ีติดตามผลงานของนักแสดงท่านนี้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เป็นต้น 

ในการนําทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูราไปใช้ในการสร้างจิตสาธารณะรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมทางสังคมจึงสามารถทําได้โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่และตั้งใจสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของ

บุคคลต้นแบบ ผู้สอนจะต้องเสนอบุคคลต้นแบบท่ีผู้เรียนให้ความสนใจโดยเป็นต้นแบบท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ชัดเจน อัน
เป็นพฤติกรรมท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมท้ังเป็นต้นแบบท่ีสามารถชักจูงให้ผู้เรียนนําพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

ไปปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 
 

3.5 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม (Bloom) 
เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้สรุปกระบวนการในการพัฒนาและปลูกฝังจิต

พิสัย คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (affective domain) ไว้ 5 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2551: 237-239) ดังน้ี 
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 3.5.1 ขั้นการรับรู้ค่านิยม (perceiving / receiving) เป็นข้ันตอนในการสร้างความสนใจให้บุคคลรับรู้และใส่

ใจสิ่งเร้าท่ีนํามากระตุ้น เพ่ือให้บุคคลมีความรู้สึกยอมรับสิ่งเร้านั้นว่าเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม พึงประสงค์ มีประโยชน์ มีความถูกต้อง
ดีงาม  

 3.5.2 ขั้นการตอบสนองต่อค่านิยม (responding) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นซ่ึง

อาจเป็นการยอมรับ การให้ความสําคัญ ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งเร้า ซ่ึงนํามาสู่การเลียนแบบและปฏิบัติตามต่อไป  
 3.5.3 ขั้นการเห็นคุณค่าของค่านิยม (valuing) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้ตอบสนองและได้รับความพึงพอใจซ่ึงจะทํา

ให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการกระทําหรือพฤติกรรมและนําไปสู่การหาทางท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง  
 3.5.4 ขั้นการจัดระบบค่านิยม (organizing) เป็นข้ันท่ีผู้เรียนเห็นคุณค่าพฤติกรรมจนเกิดการยอมรับและ

นํามาปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย ผู้เรียนเกิดการยอมรับคุณค่าของพฤติกรรมดังกล่าวและเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม ถูกต้องเหมาะสม  
 3.5.5 ขั้นสร้างลักษณะนิสัย (characterization) เป็นข้ันปฏิบัติพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็นกิจนิสยัสมํ่าเสมอ 

จนกลายเป็นพฤติกรรมถาวรตดิตัวผู้เรียนไป 
จากแนวคิดของบลูมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตพิสัยสามารถนํามาใช้ในการปลูกฝังและเสริมเสร้างจิตสาธารณะโดยเริ่ม

จากการจัดการสิ่งเร้าเพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสนใจ พอใจ แล้วต่อเนื่องโดยการ
จัดกิจกรรมให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นเพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดี น่าพอใจ ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ตนและกลายเป็นกิจนิสัยของตนเองในท่ีสุด 
 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้อง

ร่วมมือกันโดยอาจอยู่ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาหรืออาจจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้หรือกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายมาช่วยเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ตลอดจน
สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามาร่วมตามความสนใจของตนเอง เช่น การ
เข้าร่วมชุมนุม การเข้าร่วมโครงการของสถานศึกษา เป็นต้น 

 

4.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการพัฒนาและปลูกฝังจิตสาธารณะให้ผู้เรียน 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรแกนกลางมีการปรับปรุงเม่ือพุทธศักราช 2560 เป็น

หลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะท่ีสําคัญของผู้เรียน รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายสําคัญของการ

พัฒนาผู้เรียน ซ่ึงในมาตรฐานการเรียนรู้จะระบุสิ่งท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ รวมท้ังคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีสังคมต้องการให้เกิดข้ึนเม่ือผู้เม่ือสําเร็จการศึกษา ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซ่ึง

ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ

พลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่าง
พอเพียง 6) มุ่งม่ันการทํางาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามลําดับ ดังนั้น การเป็นผู้มี “จิตสาธารณะ” จึง
เป็นพฤติกรรมท่ีสําคัญท่ีผู้สอนจะต้องมุ่งปลูกฝังให้เกิดแก่ตัวผู้เรียนทุกระดับการศึกษา โดยหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้

กําหนดตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะไว้ว่า 1) การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน ซ่ึงมี
พฤติกรรมบ่งชี้คือ ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ รู้จักอาสาทํางานให้ผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย 
กําลังใจและกําลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมทั้งรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืน ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ

สร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน และ 2) เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ซ่ึงมีพฤติกรรมบ่งชี้ คือ การ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
รวมท้ังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยความกระตือรือร้น  

สําหรับแนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นได้กําหนดให้

สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซ่ึงมีหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ตัวชี้วัด

และพฤติกรรมบ่งท่ีท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

ของผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนา ตลอดจนการสร้างหรือเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมิน

คุณลักษณะดังกล่าว จากนั้นจึงดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

ตรวจสอบความก้าวหน้า และสรุปผลการประเมินพร้อมจัดทํารายงานการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

ต่อไป  
จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าหลักสูตรการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือหลักสูตรแกนกลางให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซ่ึงหมายถึงการมีจิตสาธารณะรวมอยู่ด้วย ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในปัจจุบันจึงมิได้อยู่ท่ีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมท้ังการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน 

 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ 
วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะสามารถทําให้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ

จัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนจะเลือกใช้วิธีใดตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันไป 
อย่างไรก็ตามในด้านผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสอดแทรกจิตสาธารณะท่ีสําคัญ ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้อริยสัจ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

 4.2.1 การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลหรืออาจเรียกได้ว่า “วิธีการแห่งปัญญา” แล้วนําไปสู่การลงมือปฏิบัติเพ่ือ

แก้ไขปัญหาจริง โดยแบ่งข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นกําหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) ขั้นต้ังสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) 
ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) และขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) ตัวอย่างเช่น นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข และเสนอต่อโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นต้น ซ่ึงการลงมือปฏิบัติจริงจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความภูมิใจในการมีส่วน

ร่วมแก้ไขปัญหาจนทําให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยท่ีดีงามและการตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมติดตัวผู้เรียนต่อไป 
 4.2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการ

วิเคราะห์เหตุการณ์ เรื่องราว จากกรณีตัวอย่างต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีการทําความดีหรือการกระทําท่ีไม่ดีของบุคคลและได้รับ

ผลกระทบจากการกระทํา ทําให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างของการกระทําท่ีเหมาะสมและได้รับผลดีตอบแทน เช่น ได้รับการ

ยอมรับชื่นชม ได้รับรางวัล เป็นต้น ส่วนการกระทําท่ีไม่เหมาะสมจะได้รับการลงโทษ ไม่เป็นท่ียอมรับหรือไม่มีผู้ใดคบค้า

สมาคม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจผลของการกระทําท่ี

เหมาะสมและไม่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการกระทําท่ีถูกต้องดีงามและเกิดการยอมรับนําไปปฏิบัติตาม 
 4.2.3 หลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือ 

แบ่งปันความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มย่อมมีความความแตกต่างกันท้ังความรู้

ความสามารถ อุปนิสัย กิจกรรมการเรียนรู้นี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางสังคมเพ่ือปรับตัวให้เป็นท่ียอมรับ

ของสมาชิกผ่านการพึ่งพาอาศัยและการแบ่งปันกัน รวมท้ังได้รับการพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการมีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและความสําเร็จของกลุ่มเป็นหลกัมากกว่าความสําเร็จส่วนตัว 
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 4.2.4 หลักการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาหรือการใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) อย่างมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพ่ือนําไปใช้แก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้วิธีนี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด บางปัญหาอาจเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของบุคคลเอง ซ่ึงผู้เรียนจะเกิดการ

เรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นสิ่งท่ีสังคมไม่ต้องการ จากนั้นผู้เรียนจะนําข้อมูลท้ังหมดมาสังเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขซ่ึงจะ

ทําเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซ่ึงจะกลายเป็นพฤติกรรมท่ีติดตัวผู้เรียนต่อไป 
 4.2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดได้หลาย

ลักษณะ ดังนี้ (ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์, 2552: 120) 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

มุ่งเน้นปลูกฝังทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะ 2) กิจกรรมชุมนุม ซ่ึงผู้สอนสามารถส่งเสริมได้ด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การตั้งชุมนุมด้านจิตสาธารณะโดยผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาชุมนุมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ชุมนุมจิต

สาธารณะหรือจิตอาสา ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมนุมอาสาพัฒนา เป็นต้น จะทําให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็น

ประสบการณ์ตรงท่ีติดตัวผู้เรียนต่อไป 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียน ได้แก่ 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนได้มีค่านิยมท่ีดีงาม ได้รับการพัฒนาคุณธรรมและปลูกฝัง

การมีจิตสาธารณะ เช่น กจิกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีจิต

สาธารณะ ท้ังรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีผู้สอนกําหนดข้ึนหรือกิจกรรมท่ีเสริมหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

สามารถเข้าร่วมตามความสนใจ ซ่ึงผู้สอนมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่

ผู้เรียน รวมท้ังมีการสรุปสาระสําคัญให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และยอมรับความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 

6. บทสรุป 
 

จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีทุกสังคมต้องการพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวของสมาชิกของ

สังคมนั้น ๆ โดยเป็นคุณลักษณะท่ีส่งเสริมให้บุคคลตระหนักและประพฤติปฏิบัติสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมกันดูแล

รักษาสาธารณะสมบัติ มีการช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างย่ังยืน โดยการศึกษาเป็นส่วน

สําคัญอย่างย่ิงในการเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดข้ึนโดยผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ รวมท้ังมีการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะอย่าง

ย่ังยืน 
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บทคัดย่อ  

 
บทความนี้นําเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของจํานวนประชากร

ท่ีสังคมไทยต้องเตรียมการรองรับเพ่ือเตรียมการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมดุลระหว่างร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และจิตวิญญาณ ในสังคมผู้สูงอายุนั้นการเตรียมการดูแลร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการดูแลทางจิตวิญญาณ ผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องมีธรรมจริยาในการดําเนินชีวิต ในบทความนี้มุ่งนําเสนอหลักธรรมจริยา
ท่ีผู้สูงอายุควรนํามาศึกษาใคร่ครวญและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตคือ การเข้าใจในกฎไตรลักษณ์ การยอมรับสภาพความจริง 
ในโลกธรรม 8 การบําเพ็ญบุญหรือการทําความดี การพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ 6) การพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา (สมาธิ) 
ซ่ึงจะนําพาให้ผู้สูงอายุดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบเย็น 
 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ  จริยธรรมจริยา  สังคมผู้สูงอายุ  
 

Abstract 
 

This article presents the situation of the elderly in Thai society that enters the elderly society, which 
is the transition period of the population in which Thai society needs to prepare to prepare to care for 
the elderly correctly, properly and the balance between physical, emotional, social and mental Spirit in 
the elderly society, preparation of physical, emotional, social and spiritual care is very important. Especially 
spiritual care Elderly people need to have a morality in their lives. In this article, aiming to present the 
principles that the elderly should bring to study, contemplate and practice in life is Understanding of the 
Trinity law Accepting the truth in the real world 8 Merit or good deeds Physical development (organic 
development 6) Mental development according to the threefold principles (meditation) which will lead 
the elderly to live happily and calmly 
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1. บทนํา  
 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  อันเนื่องจากมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ การดูแลรักษา

สุขภาพของผู้สูงอายุ และการลดอัตราการเกิดการตาย จึงทําให้โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน  การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนนี้กําลังนําไปสู่ภาวะท่ีเรียกว่า    สังคมผู้สูงอายุ เพราะมีจํานวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า ร้อยละ 10  สถานการณ์

ประชากรโลกในปี 2560  มีประชากรผู้สูงอายุหรือคนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 962 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรโลกท้ังหมด 7,550 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2561 : 3) เรียกได้ว่าโลกได้
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว สําหรับประเทศไทยในปี 2560 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 11 ล้านคน คิดเป็นร้อย

ละ 17 ของประชากรท้ังหมด  65.5 ล้านคน  ประเทศไทยกําลังมีผู้สูงอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว  คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปี

ข้างหน้านี้  ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  เม่ือสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงข้ึนร้อยละ 20  
ผู้สูงอายุจึงต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองให้สามารถอยู่ในยุคสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะคนท่ีสุขภาพแข็งแรงและ

ช่วยเหลือตนเองได้ให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลัง ซ่ึงหมายถึง การท่ีประชากรเจริญวัยข้ึนอย่างมีพลังคือ สุขภาพดี  ความม่ันคง

ทางด้านรายได้  การอยู่อาศัยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2561: 2)  
ปัจจุบัน ผู้สูงวัยอย่างมีพลังจะมีพฤติกรรมทางบวกมากข้ึน  แนวโน้มเป็นผู้ทรงความรู้จากประสบการณ์ชีวิต มี

การศึกษาท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู้สูงอายุรุ่นก่อน พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดื่มอัลกอฮอล์ลดลง รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ  ยึดหลัก

สิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างโอกาสที่ดีท่ีสุดเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิต และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality 
of Life) ของผู้สูงวัยให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุท่ีทรงคุณค่าช่วยพัฒนาประเทศให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
จึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าและเป็นพลังผลักดันให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอีกทางหนึ่ง  สอดคล้องกับหลักคําสอนใน

พระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า พุทธธรรม หรือธรรมจริยาในการดําเนินชีวิต ท่ีสอนให้เข้าใจสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและชีวิต  
ให้รู้จักตนเอง  พิจารณาแก้ไขปัญหาของตนด้วยหลักเหตุผล ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จัก

เงื่อนไข เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ไขปัญหาให้พ้นจากความทุกข์ได้(พระเทพเวที,2543 : คํานํา)       
 
2. ธรรมจริยาในการดําเนินชีวิตคืออะไร 
 

คําว่า ธรรมจริยา หมายความว่า การประพฤติท่ีเป็นธรรมหรือการประพฤติถูกธรรม    ธรรมจริยาการดําเนินชีวิตของ
ผู้สูงวัยในยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงมีความสําคัญย่ิงเพราะเป็นการประพฤติท่ีเป็นธรรมหรือการประพฤติถูกธรรม  ตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนวทางธรรม ผู้ท่ีปฏิบัติชอบตามแนวทางจะเกิดภาวะความประพฤติ

หรือการดําเนินชีวิต ท่ีเรียกว่า มีศีล ประกอบแต่กุศลกรรม คือ ไม่มีโลภ โกรธ หลง ปราศจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานมา

ครอบงํา หรือชักจูงไปในทางท่ีผิดและเป็นการกระทําด้วยใจท่ีเป็นอิสระ ผลท่ีได้รับคือ ทําให้เป็นร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่มี
โรค เป็นภาวะท่ีสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนด้านจิตใจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า อ่ิมเอิบ ชื่นบาน ปลอดโปร่ง โล่งสบาย คล่องเบา จะเป็น

ประสบการณ์ เฉพาะตัวแก่ผู้ปฏิบัติ ท่ีสัมผัสได้เท่านั้น การประพฤติธรรมหรือการประพฤติถูกต้องตามธรรมดังกล่าว  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นอุดมมงคล ” ท่ีนําความสุขความเจริญสูงสุดมาให้แก่ตัวเองและผู้อ่ืน             

    
3. การปฏิบัติตนเพ่ือความสุขของผู้สูงอายุ   
 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐม ท่ีประพฤติเป็นธรรม หรือประพฤติ

ถูกธรรม ทําให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต  มีความพึงพอใจและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในยุคสังคมผู้สูงอายุ  แม้ว่าท่านเหล่านั้น

จะอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์แต่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเหมาะสมกับวัย สงบเย็น พูดจาดี สีหน้าผ่องใสกับทุกคน  พบว่า  
สาเหตุมาจากผู้สูงอายุสนใจเรียนรู้และฝึกฝนตนตามหลักธรรมคําสอนหรือธรรมจริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเข้าใจ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ถูกต้องตามความเป็นจริง และประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตน  จึงขอนําธรรมจริยาท่ีสําคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนามากล่าว

เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยสังเขป 3 ประการ ดังน้ี  
3.1 การเข้าใจในกฎไตรลักษณ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะท่ีท่ัวไปหรือเสมอเหมือนกันแก่

สิ่งท้ังปวง อธิบายถึงความเป็นไปของชีวิตมนุษย์และสรรพส่ิง ให้รู้ถึงความจริงของสภาวะธรรมท้ังหลายที่เป็นอย่างนั้น ๆ 3 
ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2545: 68) มีดังนี้  
 1) อนิจจตา (Impermanance) ความเที่ยง  ความไม่คงท่ี ความไม่ย่ังยืน ภาวะท่ีเกิดข้ึนแล้วเสื่อมสลายไป    

   2) ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเป็นทุกข์  ภาวะท่ีถูกบีบคั้นด้วยการเกิดข้ึนและสลายตัว ภาวะท่ีกดดัน 
ฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะปัจจัยท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําให้อยู่ในสภาพนั้นไม่ได้  ภาวะท่ีไม่

สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความเสมออย่างแท้จริง หรือความพึงพอใจเต็มท่ีแก่ผู้อยากด้วยตัณหา และก่อให้เกิด

ทุกข์แก่ผู้เข้าไป  อยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน    
    3) อนัตตตา (Soullessness) ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนท่ีแท้จริงของมัน สิ่งท้ังหลายประกอบด้วย

ปัจจัยต่าง ๆอันสัมพันธ์เนื่องกัน เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย  จึงเป็นภาวะท่ีไม่เท่ียง เม่ือต้องเกิดดับไม่คงท่ีและ

เป็นไปตามเหตุปัจจัยท่ีอาศัย  ก็ย่อมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้งและแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว เม่ือทุกส่วน

เป็นไปในรูปกระแสท่ีเกิดดับอยู่ตลอดเวลาข้ึนต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้  ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัว  มีตัวตนท่ีแท้จริงไม่ได้ 
      การรู้เท่าทันในไตรลักษณ์ ซ่ึงเป็นกฏธรรมดาของธรรมชาติ จะเป็นตัวเร่งให้ผู้สูงอายุดําเนินชีวิตไม่อยู่ในความ

ประมาท เกิดปัญญาเห็นคุณค่าว่าสิ่งท้ังหลายซึ่งป็นสภาพปรุงแต่ง ล้วนไม่เท่ียงแท้ย่ังยืน  ไม่อาจคงสภาพเดิมได้และมิใช่ตัวตนท่ี

แท้จริงของมัน กล่าวคือ เม่ือเกิดข้ึน ต้ังอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดา จึงต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ไม่ยึดม่ันถือม่ันใน

ตัวตน และเห็นคุณค่าชีวิตว่าวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องพึงเร่งรัดกระทําการตามเหตุปัจจัย  เร่งขวนขวายป้องกันความเสื่อมท่ียังไม่

เกิดข้ึน  แก้ไขปัญหาหรือความเสียหายความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล้ว รักษาสิ่งท่ีดีและทําสิ่งท่ีดีเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม

ต่อไป ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนมากท่ีสุด เรียกว่า เห็นคุณค่าด้านทํากิจหรือคุณค่าเพ่ือความไม่ประมาท  
 

 3.2 การยอมรับสภาพความจริง ในโลกธรรม  8 ในวัยทํางานทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าท่ีการงานและจะต้องประสบ

กับอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า น่าปรารถนาบ้าง ไม่หน้าปรารถนาบ้าง ท่ีน่าปรารถนาเรียกว่า อิฏฐารมณ์  ท่ีไม่น่าปรารถนา

เรียกว่า อนิฏฐารมณ์หรือเรียกว่า โลกธรรม 8 จัดเป็น 2 ฝ่าย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 46) คือ ฝ่ายท่ีชื่นชมน่าปรารถนา 
น่าพอใจเรียกว่า อิฏฐารมณ์ ประกอบด้วย 1) ลาภ  2) ยศ  3) สรรเสริญ  4) สุข   อีกพวกหน่ึงฝ่ายท่ีขมข่ืน ไม่น่าปรารถนา ไม่
น่าพอใจ คนท่ัวไปเกลียดกลัว เรียกว่าอนิษฐารมณ์ประกอบด้วย 1) เสื่อมลาภ 2) เสื่อมยศ 3) นินทา 4) ทุกข์ 

       ฉะน้ัน เม่ือเราอยู่ในโลกนี้ จึงต้องตระหนักและสํานึกในความจริงว่า จะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นโลก

ธรรม  จึงต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องและใช้สถานการณ์นั้น ๆให้เป็นประโยชน์ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาสอนให้มี โยนิโส
มนสิการ หมายความว่า  อะไรก็ตามที่เราประสบในโลกนี้ต้องมองให้เป็น คิดให้เป็น  โดยใช้โยนิโสมนสิการ ซ่ึงมีมากมายหลาย

วิธี (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550: 31) พอสรุปได้ 2 ทางคือ  
       1)  มองให้เห็นความจริง รู้เท่าทันความจริง ไม่ว่าอะไรจะลึกลับซับซ้อนอย่างไร  คนมีปัญญารู้จักคิดเอง รู้จัก

มอง ก็จะเห็นความจริงได้หมด  
      2)  มองให้เห็นประโยชน์หรือมองหาประโยชน์ให้ได้ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายในความหมายของคนท่ัวไป แต่คนท่ีมี

ปัญญารู้จักคิด จะมองหาประโยชน์ได้หมด   
      ผู้สูงอายุพึงใช้แนวทางความคิดมองโลกอย่างนี้  เป็นวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข ในทางตรงกันข้าม 

ถ้าประสบกับโลกธรรมท่ีไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะเลื่อมลาภ เลื่อมยศ ถูกนินทา และเกิดทุกข์ก็ตาม ถ้าหากวางใจไม่เป็น ไม่รู้เท่า

ทันความจริง ใจก็เป็นทุกข์ไปขั้นหนึ่งแล้ว แต่ถ้าหาประโยชน์จากมันไม่ได้อีก ก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจ คับแค้นใจ มีความทุกข์

ระทมเพิ่มขึ้นอีก เม่ือย่างเข้าวัยผู้สูงอายุจึงต้องพัฒนาและหม่ันฝึกฝนตนอยู่เสมอ จะต้องใช้แบบทดสอบ กล่าวคือ หากเคยอยู่
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แต่ความสุขสบายไม่มีแบบทดสอบ ก็จะไม่รู้ตัวเองว่าเข้มแข็งหรือไม่ หากได้เจอแบบทดสอบกับความทุกข์โทมนัส เจอความ
เสื่อม สิ้นลาภ สิ้นยศ ก็จะรู้ได้ว่าตนเองมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงไร การมองโลกธรรมหากมองให้ดีก็มีประโยชน์ อย่างเช่น 
คํานินทากับสรรเสริญ คนเราชอบคําสรรเสริญมากกว่า แต่ว่ากันจริง ๆแล้ว เราจะได้ประโยชน์จากนินทา คําสรรเสริญทําให้เรา

ดีใจ ภูมิใจ สุขใจ แต่ได้ประโยชน์น้อย เพราะว่าเราทําได้อยู่แล้วเป็นเคร่ืองวัดได้ส่วนหนึ่งจึงได้ประโยชน์จํากัด ส่วนคํานินทา คํา
ติเตียนจะได้ประโยชน์มาก เราไม่ควรนํามาให้เกิดความท้อถอยเสียกําลังใจ เพราะคนท่ีติเตียนเขาต้องใช้เวลาคิดว่า เรามี
จุดอ่อนมีข้อด้อยอะไรท่ีไหน ผู้อ่ืนมองและวิเคราะห์ให้ เราจะได้พัฒนาตนเองและได้สํารวจตนเอง เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง จึงต้องเลือกเอาแต่ประโยชน์ ถ้าทําได้อย่างนี้ชีวิตก็จะดีงามประเสริฐ เป็นคนท่ีทันยุคทันสมัยพัฒนาตน

ให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนไป  
 

  3.3 การบําเพ็ญบุญหรือการทําความดี ท่ีเรียกว่า การบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ เป็นระบบวิธีการของมรรค มีองค์ 8 ได้
จัดรูปข้ันตอนใหม่ เป็นหลักท่ัวไปท่ีเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2545: 597) ดังน้ี   

      1) ทาน คือ การทําบุญด้วยการให้ การสละ การเผื่อแผ่แบ่งปัน เป็นการให้เพ่ือการอนุเคราะห์  เช่น  การ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ขาดแคลน ให้เพ่ือการสงเคราห์ เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจสมานไมตรี แสดงน้ําใจสร้างความสามัคคี ให้เพ่ือ

บูชาคุณงามความดี เพ่ือยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดี  เป็นการให้ทรัพย์สิน สิ่งของ  ปัจจัยเคร่ืองใช้ยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ความรู้ศิลปวิทยาการ  ให้คําแนะนําสั่งสอน แนะแนวทางดําเนินชีวิตหรือให้ธรรมก็มี  ให้ความมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญกิจท่ีดี

งามก็มี  ตลอดจนการให้อภัย เรียกว่า อภ้ยทาน  
  2) ศีล คือ การทําบุญด้วยการรักษาศีล ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ความมี

ระเบียบวินัยและกิริยามารยาทงดงาม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้นศีลในระดับการไม่เบียดเบียนหรือการอยู่ร่วมกันด้วยดี สงบสุขใน

สังคม กล่าวคือ การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย การไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิของกันและกัน การไม่ละเมิดของรัก 
ไม่ประทุษร้ายจิตใจลบหลู่เกียรติ ทําลายวงศ์ตระกูลซ่ึงกันและกัน การไม่หักรานลิดรอนผลประโยชน์ด้วยวิธีประทุษร้ายทาง

วาจา และการไม่ซํ้าเติมตนเองด้วยสิ่งเสพติด ซ่ึงทําให้เสื่อมทรามเสียสติสัมปชัญญะ ท่ีเป็นเคร่ืองเหนี่ยวรั้งป้องกันจากความ

ผิดพลาดเสียหาย และคุ้มครองตัวไว้ในคุณความดี   
   3) ภาวนา คือ ทําบุญด้วยการเจริญภาวนา ด้วยการฝึกปรือจิตและปัญญา โดยการอบรมจิตให้เจริญข้ึนด้วย

คุณธรรมต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ม่ันคงหนักแน่นและให้มีปัญญารู้เท่าทันสังขาร หรือเรียกว่า รู้เท่าทันโลกและชีวิต ภาวนาก็คือ 
สมาธิภาวนาและปัญญาเป็นภาวนาในไตรสิกขาน่ันเอง มีความหมายครอบคลุมต้ังแต่สัมมาวายามะ คือให้เพียรละกิเลส เพียร

อบรมปลูกฝังกุศลธรรม ในหมวดสมาธินี้เรียกได้ว่า รู้เท่าทันโลกและชีวิต   
      การพัฒนาตนเองจัดเป็นระดับต่าง ๆเป็นระบบ วิธีการดําเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องให้

สอดคล้องกันด้วย มองเห็นได้ชัดปฏิบัติได้ง่าย นั่นคือ ทานและศีลมุ่งให้ขัดเกลาชีวิต ทําให้จิตใจภายในประณีตเจริญงอกงามข้ึน 
ด้วยการกําจัดกิเลสหยาบ ส่วนการปฏิบัติภาวนา ในข้ันสมาธิและปัญญา เน้นหนักภายในโดยตรงเป็นเรื่องยากท่ีละเอียดลึกซ้ึง 
การทําบุญหรือหลักการทําความดีเพ่ือเข้าสู่จุดหมายของชีวิต 3 ประการ คือ ทานเป็นการเสียสละเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือกัน เป็น

การฝึกฝนตนเองเพ่ือลดความเห็นแก่ตัว ศีลการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเคารพในกฎกติกาของสังคม ส่วนภาวนาเป็นการ

ฝึกฝนพัฒนาจิตและปัญญาให้มีท้ังคุณธรรมและเจริญปัญญาเพ่ือเข้าใจความจริงของชีวิต ดังนั้น การพัฒนาตนจึงต้องพัฒนา

กายและพัฒนาจิตควบคู่กันไป จึงมีความสําคัญสูงสุดต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ                                      
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4. การพัฒนากายและพัฒนาจิตเพ่ือประโยชน์สุข   
 

การพัฒนากายและจิตให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติของคฤหัสถ์อันเป็นความดีความถูกต้อง เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สุขการอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้สูงอายุควรฝึกฝนการพัฒนากายและจิต ดังน้ี     
4.1 การพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ 6) วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนด้านการใช้งาน คือ ทําให้กายเหล่านั้น มีความเฉียบคม 

ความละเอียด ความคล่อง ความชัดเจน คล้ายกับการฝึกทักษะและฝึกฝนโดยการเลือกทําสิ่งท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์มากท่ีสุด 
ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งท่ีเป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาสู่อินทรีย์ภายใน โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ท้ังหมด

ป้องกันไว้ก่อน การพัฒนากายจะต้องเตรียมความพร้อมส่วนตัว หมายถึงความดีหรือบุญเก่าเป็นทุนเดิม สถานท่ีหรือท่ีโคจรไป 
รวมไปถึงบุคคลท่ีควรคบหาสมาคมด้วยหรือกัลยาณมิตร การสร้างจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการพัฒนา ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความ
ไม่ประมาทในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ด้วยสติสัมปชัญญะ มี 6 ประการ คือ  

       1) ความพร้อมเรื่องส่วนตัว เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นอุปนิสัยเดิมมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ความเป็นคน

ท่ีได้สั่งสมความดีมาแต่เดิม มีความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีสติปัญญา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การวางตนให้

พอเหมาะ คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้จักกาล รู้ชุมชนและรู้บุคคลเร่ืองราวท่ีตนไปเกี่ยวข้อง และต้องใช้อินทรีย์ 5 นั้น ๆ 
อย่างระมัดระวังรอบคอบ 

    2) ความพร้อมด้านสถานที่ทํากิจกรรม ได้แก่ การเว้นจากท่ีอโคจรและไปสู่สถานท่ีเพียบพร้อมด้วยจารยะและ

โคจร หมายถึง การไปในสถานท่ีอันไม่เหมาะสม เช่น การไปมาหาสู่หญิงแพศยา หญิงโสเภณี บัณเฑาะก์ โรงสุรา เพราะเป็น

แหล่งสร้างความรุนแรงด้านความรู้สึกทางอารมณ์เป็นอย่างย่ิง แต่ควรไปท่ีโคจร (พระธรรมปิฎก, 2543: 359) เช่น วัดสถานท่ี

ไปทําบุญ โรงเรียนสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น    
    3) ความพร้อมด้านแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดีได้แก่ เป็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติท่ีจะสั่งสอน 

แนะนํา ชี้แจง ชักจูงบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ดําเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝน อบรมตนอย่างถูกต้อง เช่น พระพุทธเจ้า 
พระอรหัตสาวก ครู อาจารย์ และปราชญ์ท้ังหลาย ท่ีสามารถสั่งสอนแนะนําเป็นท่ีปรึกษาผู้อ่ืนได้แม้จะอ่อนวัยกว่า นัยตรงกัน
ข้ามควรเว้นบุคคลผู้เป็นคนพาลท่ีมิใช่บัณฑิต    

    4) ความพร้อมด้านแรงจูงใจใฝ่รู้สร้างสรรค์ได้แก่ ความพร้อมด้านพึงพอใจ มีกุศลจิตเป็นพ้ืนฐาน รู้จัก
วิจารณญาณควบคุมต่ออินทรีย์ภายใน  เม่ือได้รับสัญญาณจากอินทรีย์ภายนอก เช่น เม่ือตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น   แล้ว
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะ คือ ให้มีความพอใจในกุศล  การทําสุจริตกรรม  ซ่ึงมีฉันทะเป็นตัวนําเบื้องต้น 
ให้มีจิต่ใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 12) เป็นพลังแห่งความใฝ่รู้ใฝ่ดี ใฝ่ทํา ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่สัมฤทธิ์ ใฝ่ความ
เป็นเลิศให้เข้าถีงภาวะที่ดีงาม  ถ้าสามารถปฏิบัตแิละฝึกฝนตนให้มีฉันทสัมปทานี้  

      5) ความพร้อมด้านทัศนคติและค่านิยม ให้รับแนวเหตุผลถึงพร้อมด้วยความเห็นเข้าใจตามนัยเหตุผล หรือ

เรียกว่าค่านิยมรวมไปถึงอุดมการณ์ตลอดจนมีทัศนคติพ้ืนฐานความเห็นและความเข้าใจ ซ่ึงความเห็นนี้ถือว่าสําคัญมากต่อการ

แสดงออกทางกายและวาจา ถ้าคิดดีเห็นดีกจ็ัดเป็นกุศลกรรมบถ ถ้าคิดชั่วก็พูดชั่วและทําชั่วเป็นอกุศลกรรมบถ  
   6) ความพร้อมด้านสติ ความต่ืนตัวในการทํากิจ ได้แก่ ความไม่ประมาท ความเป็นอยู่อย่างมีสติ ความไม่เผลอ 

ไม่ปล่อยปละละเลย ระมัดระวังท่ีจะไม่ทําเหตุแห่งความผิดพลาดเสียหาย และไม่ละเลยโอกาสท่ีจะทําเหตุแห่งความดีงามและ

ความเจริญ  เป็นคนรอบคอบ ไม่ประมาทใน 4 สถาน คือ ในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต ในการละวจีทุจริตประพฤติ

วจีสุจริต ในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต  และในการละมิจฉาทิฏฐิแล้วประพฤติสัมมาทิฎฐิ  ฉะนั้น การปฏิบัติชอบตาม

หลักธรรมรักษาศีลให้สมบูรณ์ ความเป็นผู้สํารวมอินทรีย์ท้ัง 6 จงึเป็นการปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชนท้ังปวง      
  

 4.2 การพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา (สมาธิ) หมายถึง การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต โดยการ
นําเอามรรคมีองค์ 8 ในข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ด้วยการฝึกจิตให้เข้มแข็งม่ันคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มี
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สมาธิสูง กําลังใจสูงให้เป็นจิตท่ีสงบผ่องใสบริสุทธิ์ ปราศจากส่ิงรบกวนหรือทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน

มากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซ้ึงตรงตามความเป็นจริง อานิสงส์ของการฝึกจิตจะนําความสุขมาให้แก่ผู้ท่ีเพียร

พยายามฝึกฝนเกิดอารมณ์สงบเย็นมองเห็นสัจธรรม   
 การพัฒนาจิตให้ถึงเป้าหมาย  3 ลักษณะ ดังน้ี   
       1)  ด้านคุณภาพของจิตคือ ให้มีคุณธรรมด้านต่าง ๆท่ีเสริมสร้างจิตใจให้ดีงามเป็นจิตท่ีสูงประณีต เช่น มีเมตตา 

มีความรัก ความเป็นมิตร มีกรุณาอยากช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะคือ มีน้ําใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความกตัญญู 
เป็นต้น    

      2) ด้านสมรรถภาพของจิตคือ ให้เป็นจิตท่ีมีความสามารถ เช่น สติดี มีความเพียร มีความอดทน มีสมาธิคือจิต
ตั้งม่ันแน่วแน่ มีสัจจะคือจริงจัง มีอธิษฐานคือ เด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อจุดหมายที่จะทําซ่ึงเป็นจิตท่ีพร้อมจะใช้งาน โดยเฉพาะงาน

ทางปัญญาคือ การคิดพิจารณาให้เห็นความจริงถูกต้อง  
     3)  ด้านสุขภาพจิตคือ ให้เป็นจิตท่ีมีสุขภาพดี มีความสุข สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ พร้อมท่ีจะย้ิม

แย้มได้และเป็นผู้มีปีติ ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวาย ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า เป็นต้น  
        การพัฒนาจิตตามหลักคําสอนพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมาย 4 อย่าง ได้แก่ “เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพ่ือ

ญาณทัสสนะ  เพ่ือสติสัมปชัญญะ และเพ่ือความสิ้นอาสวะ” การปฏิบัติหลักธรรมจริยาด้วยการพัฒนากาย (สํารวมอินทรีย์ท้ัง 
6)  และการพัฒนาจิต (จิตภาวนา)  จึงเป็นการปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชน์และต้องฝึกฝนไปพร้อม ๆกันด้วย   ดังคํากล่าวของ พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ว่า  “ชีวิตคนเรานั้นประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้าเป็นชีวิตของเรา  
กายก็ตามใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพท่ีดี ต้องรักษาให้มีสุขภาพดีจึงจะมีความสุข” ดังนั้น ความสุขท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุนั้น 
จะต้องเป็นความสุขท่ีสมดุลกันระหว่างร่างกายและจิตใจ อันเป็นเป้าหมายการดํารงชีวิตในวัยชราท่ีปรารถนาให้ตนพ้นจาก

ความทุกข์                    
 
5. บทสรุป 
 

 ในยุคสังคมผู้สูงอายุศตวรรตท่ี 21 ผู้สูงอายุจําเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจหม่ันอบรมฝึกฝนตนด้วยหลักธรรมจริยา เพ่ือ

พัฒนากายและจิตให้อยู่ได้ด้วยความสุขท่ีสมดุลกัน การดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในวัยชราทุกคนมีความปรารถนาให้ตน

พ้นจากความทุกข์ ท้ังร่างกายและจิตใจ แต่ในความเป็นจริงย่ิงอายุมากข้ึน ความทุกข์ต่าง ๆ ก็เพ่ิมตามข้ึนด้วย เพราะความ

เสื่อมโทรมของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามหากการเจ็บป่วยทางกาย โดยไม่ป่วยทางใจนั้นย่อมเป็นสุข ซ่ึงเป้าหมายในการดํารงชีวิต

ของผู้สูงอายุสําคัญท่ีสุด โดยการนําหลักธรรมจริยาทางพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางการดําเนนิชีวิต ท่ีสําคัญคือ 
 การเข้าใจกฏไตรลักษณ์ และรู้เท่าทันความจริงของชีวิต อันเป็นกฏของธรรมชาติทีมีสภาพไม่เท่ียง เป็นทุกข์และเป็น

อนัตตา มิให้ยึดม่ันในตัวตน จะเป็นตัวเร่งให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในความประมาท ไม่ยึดม่ันถือม่ันในตัวตน ดําเนินชีวิตอย่าง

ถูกต้องดีงาม 
การรู้ทันโลกธรรม คือ การรู้จักพิจารณา รู้เท่าทัน ตั้งสติได้ถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของ

ชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางโลก ท่ีเรียกว่าโลกธรรม 8 ปรกอบด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์ หาก

ผู้สูงอายุไม่ศึกษา ไม่รู้จักฝึกตนเองย่อมไม่เข้าใจ ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ก็จะลุ่มหลง ลืมตน ยินดียินร้ายเกิดหลงใหลมัว

เมาหรือลําพองจนเหลิงลอย แต่หากได้ศึกษาจนเข้าใจและฝึกฝนสมํ่าเสมอ รู้จักพิจารณาให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสิ่ง

เหล่านี้ ก็จะไม่หลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอิฏฐารมณ์ และไม่ขุ่นมัวหมองไปกับอนิฏฐารมณ์ ทําให้เป็นผู้มีสติดํารงอยู่ได้ วางตัว
วางใจได้พอดี ไม่เหลิงในสุขและไม่ให้ทุกข์ท่วมทับ การนําประโยชน์ของอนิฏฐารมณ์มาเป็นบทเรียน บททดสอบ หรือเป็น

แบบฝึกหัดในการพัฒนาตน และใช้อิฏฐารมณ์ให้เป็นโอกาสหรือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ความดีงามเพ่ือบําเพ็ญ

คุณประโยชน์ให้เจริญย่ิง ๆ ขึ้นไป 
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 ประการสุดท้าย หม่ันทําดีบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ การบําเพ็ญทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ 
ซ่ึงเป็นธรรมจริยาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีจิตใจดีงาม รู้จักการให้ การเสียสละ ช่วยขจัดความโลภ มีสติอยู่เสมอควบคุมการกระทํา

กิจการต่าง ๆทุกอิริยาบถท้ังกาย วาจาและใจ ด้วยความไม่ประมาทให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อีกท้ังเป็นการตระเตรียมสั่งสม

เสบียงไว้ในขณะท่ีมีชีวิต เพราะอันท่ีจริงแล้วทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเม่ือไร การบําเพ็ญทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา เพ่ือความดํารงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมไว้เป็นประทีปส่องใจ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้สูงอายุจึงต้องหมั่นฝึกฝนตนและ

บําเพ็ญบุญให้ถึงพร้อมท้ังกายและจิตใจอันเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต หรือเรียกว่าได้ว่าเป็นบุคคลผู้เข้าใจชีวิต รู้เท่าทันโลก

และปฏิบัติตนถูกต้องเป็นธรรม เพ่ือจะได้รับอานิสงส์ผลบุญความสุขความเจริญในชีวิต เกิดความยินดีในกุศลท่ีได้กระทํานั้นท้ัง

ในโลกน้ีและในโลกหน้าต่อไปอีกด้วย 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาเร่ือง “ปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า ชีวิตมี

ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับโลก และจักรวาล เพ่ือกําหนดเป้าหมายชีวิตและสังคมของมนุษย์ พยายามสืบค้นหาที่มาทาง
ธรรมชาติ คุณค่า การกําเนิด จุดหมายปลายทาง และชะตากรรมของชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แตกต่างกันไปตามลักษณะทางชนชาติ สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และลัทธิทาง
ศาสนา ท่ีเป็นพ้ืนฐานของโลกทัศน์และชีวทัศน์ท่ีมีต่อโลกและชีวิต ท่ีมีต่อจักรวาลหรือสิ่งท้ังหลายท่ีมนุษย์ในการดําเนินชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย ท่ีเกี่ยวกับปัญหาท้ังหมดของชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งท่ีทําให้เข้าใจแนวทางในการดําเนินชีวิต ความสําเร็จ
ในชีวิต ธรรมชาติของชีวิต ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับจักรวาล เพ่ือตอบสนองความใคร่รู้และ
กําหนดเป้าหมายวิถีชีวิตในสังคม ตลอดถึงปรากฏการณ์ท่ีอยู่เบื้องหลังของธรรมชาติ โดยท่ีมนุษย์เชื่อว่า สิ่งท่ีปรากฏผ่านประสาท 
สัมผัสท่ีมีความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังธรรมชาติ ท่ีทําให้มนุษย์สามารถสืบค้นหาความจริงอันสูงสุดจากธรรมชาติ ตามแนวคิด
ทางปรัชญาที่พยายามตีความคําว่า “ชีวิต” เพ่ือให้เข้าถึงความหมายท่ีแท้จริงว่า ปรัชญาชีวิตคืออะไร ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา
เป็นอย่างไร และลักษณะของปรัชญาชีวิตคืออะไร  
 
คําสําคัญ: ปรัชญาชีวิต  แนวคิด  พุทธปรัชญาเถรวาท 
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Abstract 
 

This article aims to study the content of “ Philosophy of life according to Theravada Buddhist 
philosophy” found that life has a relationship between life and the world and the universe to determine 
human life and social goals Trying to search for natural origin, value of origin, destination And the fate of 
human life From birth to death That is based on various cultural backgrounds Varies according to ethnic 
characteristics Topography, traditions, religion That is the basis of the worldview and biosphere towards 
the world and life That has to do with the universe or things that humans have in their lives from birth to 
death That deals with all the problems of human life and all things that make understanding the way 
of life Success in life Nature of life With the relationship between man and nature And humans and the 
universe In order to satisfy the desire and set goals for life in society As well as the phenomenon behind 
the nature Which humans believe Things that appear through the senses that are moving behind nature 
That allows humans to search for the highest truth from nature According to philosophical concepts that 
try to interpret the word “life” in order to access the true meaning that What is life philosophy? What is 
the philosophy of life? And what is the nature of life philosophy 

 
Keywords:  philosophy of life, concept, Theravada Buddhist philosophy 
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1. บทนํา 
 

มนุษย์ทุกเผ่าพันธ์ุย่อมมีปรัชญาเป็นของตนเอง ท่ีสั่งสมและเพ่ิมพูนพัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ

สังคมของเผ่าพันธ์ุ ท่ีเกิดจากความสงสัยและใคร่เรียนรู้ธรรมชาติเพ่ือนําไปแก้ปัญหาในการดํารงชีพในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย

ท่ีมีต่อโลกและชีวิตของมนุษย์ตามท่ีมันเป็น และมนุษย์คิดว่ามันน่าจะเป็นระหว่างชีวิตกับจักรวาล เพ่ือตอบสนองความใคร่รู้

และกําหนดเป้าหมายวิถีชีวิตในสังคมมนุษย์ ตลอดถึงปรากฏการณ์ท่ีอยู่เบื้องหลังของธรรมชาติ โดยท่ีมนุษย์เชื่อว่าสิ่งท่ีปรากฏ

ผ่านประสาทสัมผัสเสมือนนิ่ง อาจจะมีความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังท่ีเข้าถึงปรากฏการณ์ท่ีอยู่เบื้องหลังธรรมชาติ ท่ีทําให้

มนุษย์สามารถสืบค้นหาความจริงอันสูงสุดจากธรรมชาติได้ ท่ีก่อให้เกิดกระแสความคิดทางด้านอภิปรัชญา (Metaphysic) 
ญาณวิทยา (Epistemology) และคุณวิทยา (Axiology) ขึ้นได้ แนวคิดดังกล่าวนี้ ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งปรัชญาบริสุทธ์ิ และเป็น

ฐานให้เกิดแนวคิดด้านปรัชญา ในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) และทวินิยม 
(Dualism) ตลอดจนแนวคิดท่ีคลี่คลายไปสู่ความพยายามในอันท่ีจะเข้าถึงความหมายของชีวิตและสังคมมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับวิญญาณนิยม ไสยศาสตร์ ขวัญ และลาง
สังหรณ์ ตลอดจนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันท่ีอิงอยู่กับความเชื่อทางศาสนา และแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก โดยศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ท่ีจะนําเราไปสู่ความเข้าใจสังคมไทยและวิถีชีวิตของชาวไทยอย่างแท้จริงของชีวิต ท่ีทําให้

เกิดกระแสความคิดด้านจริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาศาสนา และปรัชญาการเมือง เป็นต้น เป็นการนําเอาปรัชญา

บริสุทธ์ิไปประยุกต์ใช้ให้เป็นพ้ืนฐานการสร้างแนวคิดเพ่ือสืบค้นถึงธรรมชาติ การกําเนิด และชะตากรรมของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่

เกิดจนกระท่ังตาย ตามแนวคิดด้านปรัชญาท่ีพยายามตีความชีวิตมนุษย์ เพ่ือให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต และมีการ
สืบค้นหาท่ีมา คุณค่า และจุดหมายปลายทางของชีวิต โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ชีวิตเข้าถึงความสุข ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา

จึงเกิดข้ึน นั้นเอง 
 

2. ปรัชญาชีวิต 
 

คําว่า “ชีวิต” หมายถึง “ความเป็นอยู่ตรงข้ามกับความตาย” เพราะคําว่า “ชีวิต” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า 
“ชีวะ” แปลว่า “อยู่หรือเป็นอยู่” จึงหมายถึง ความเป็นไป ดําเนินไป เคลื่อนไหว นอกจากนี้ คําว่า “ชีวิต” ตรงกับภาษาอังกฤษ 
คําว่า “life” หมายถึง ความมีชีวิตชีวา ความร่าเริง ความสนุกสนาน ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ตลอดชีวิต ชั่วอายุ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 383) ดังนั้นคําว่า “ชีวิต” จึงหมายถึง สิ่งท่ีมีการเกิด การเจริญเติบโตและการตาย (สุเชาวน์ 
พลอยชุม, 2537, หน้า 36) 

นอกจากนี้ คําว่า “ชีวิต” ยังมีการจัดกลุ่มไว้ 3 กลุ่ม ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ และ ชีวิตคนหรือชีวิตมนุษย์ ตามแนวคิด

ตะวันตกนั้น อริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงนักปรัชญาชาวกรีกโบราณได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะของวิญญาณ โดยแบ่งวิญญาณ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ (สุจิตรา รณร่ืน, 2540, หน้า 3) (1) วิญญาณส่วนท่ีมีเหตุผล (rational part) กล่าวคือ วิญญาณส่วนท่ีมี

เหตุผล ซ่ึงเป็นความสามารถในการคิดหรือกิจกรรมทางปัญญามีอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น และ (2) วิญญาณส่วนท่ีไร้เหตุผล 
(irrational part) กล่าวคือ วิญญาณส่วนท่ีไร้เหตุผลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิญญาณพืชและวิญญาณสัตว์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ

เจริญเติบโต การรับรู้ ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า “อารมณ์” วิญญาณส่วนนี้ มีอยู่ร่วมกันในมนุษย์และสัตว์ เพราะชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ 
และชีวิตคนหรือชีวติมนุษย์ มีส่วนท่ีเหมือนกัน แต่ต่างกัน คือ “วิญญาณมนุษย์” จึงรวมเอา “วิญญาณพืช” และ “วิญญาณสัตว์” 
เข้าไว้ด้วย เพราะว่ามนุษย์กินอาหาร หายใจเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับพืช และมนุษย์เคลื่อนไหว มีอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกับสัตว์ แต่กิจกรรมทางปัญญา คือ การรู้จักคิดนั้นเป็นสิ่งท่ีพืชและสัตว์ไม่มี”  
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กล่าวสรุปได้ว่า คําว่า “ชีวิต” คือ ความเป็นอยู่ ของมนุษย์ เพราะมนุษย์กับสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 
กล่าวคือ มนุษย์คนใดยังดําเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณ มนุษย์คนนั้นก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ หากแต่มนุษย์คนใดได้พัฒนาจิตใจ

ของตนให้สูงข้ึนอยู่เหนือสัญชาตญาณ มนุษย์คนนั้นก็จะต่างจากสัตว์ และจะได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ประเสริฐ นั้นเอง 
 

3. ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา 
 

 3.1 ชีวิตตามแนวคิดทางสสารนิยม 
 คําว่า “สสารนิยม” (วิทย์ วิศทเวทย์, 2520, หน้า 25) เป็นศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งของคําว่า Materialism ท่ีใช้ในทาง

อภิปรัชญา หมายถึง ทัศนะท่ีว่า สสาร หรือพลังงาน เป็นเคร่ืองกําหนดลักษณะพ้ืนฐานของส่ิง หรือเหตุการณ์ท้ังหลาย แต่
สสารเท่านั้นเป็นภาวะท่ีมีอยู่จริง นอกน้ันไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง เป็นเพียงภาวะอนุพันธ์คือเกิดจากสสารนั่นเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า

เป็นผลผลิตของสสาร ท่านจึงบัญญัติศัพท์ว่า “สสารนิยม” (สุจิตรา รณร่ืน, 2540, หน้า 18) แต่ถ้าใช้ในทางจริยศาสตร์ 
หมายถึง ทัศนะท่ีว่า ศาสตร์ท่ีถือว่าทรัพย์สินเงินทอง และอํานาจ ตลอดท้ังสิ่งท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ เพราะ

อํานวยความสุขสูงสุดให้แก่ชีวิตได้ ท่านจึงบัญญัติศัพท์ว่า “วัตถุนิยม” (พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับ ราช
บัณฑิต, 2540, หน้า 61) ดังนั้นสสารนิยมหรือวัตถุนิยม (Materialism) ถือว่า สสารและปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้นเป็น

ความแท้จริง จิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ของสสาร ท่ีเห็นว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนแต่เป็นสสาร ซ่ึงเป็นทฤษฎีสสารนิยมยุคแรก ๆ 
ก็คือ แนวความคิดทางธรรมชาติ ท่ีเราเรียกว่า “ธรรมชาตินิยม” ท่ีถือว่า สสารเป็นความแท้จริง เพราะว่า “ชีวิต” คือ พลังงาน

ทางฟิสิกส์และเคมีท่ีซับซ้อน ส่วน “จิต” คือ ปรากฏการณ์ทางสมอง เพราะว่าสสารนิยม เชื่อว่า สสารเป็นบ่อเกิดของโลก

จักรวาล มนุษย์ มีร่างกายที่ปรากฏอยู่ประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ ดังท่ี ธาเลส และอริสโตเติล ได้กล่าวไว้ดังนี้ ธาเลส (Thales 
B.C. 624 / ก่อน พ.ศ. 81) มองว่า ความเป็นจริงของสรรพสิ่งและประกาศว่า สารต้ังต้นของสรรพสิ่งท่ีเรียกว่า “น้ํา” (the 
primary stuff of all things to be water) (Frederick Copleston, S.J., 1965, P. 38) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง คือ “น้ํา
เป็นปฐมธาตุ” (First Element) ซ่ึงเป็นสารต้ังต้นท่ีทําให้สารอื่น ๆ ตามมา น้ําเป็นธาตุแท้ของทุกสรรพสิ่ง เพราะชีวิตล้วนถือ

กําเนิดมาจากน้ํา น้ํากลายเป็นองค์ประกอบหลักของชีวิต ไม่มีน้ําไม่มีชีวิต น้ํามีส่วนสําคัญท่ีผลักดินให้ทุกชีวิต ได้ถือกําเนิด
ขึ้นมา มนุษย์เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งท้ังมวล มนุษย์จึงเป็นชีวิตท่ีตั้งต้นมาจากน้ํา (ดับบลิว.ที.สเตช, ปรีชา ช้างขวัญยืน (แปล), 
2514, หน้า 13) ส่วนอริสโตเติล มองว่า เคร่ืองหล่อเลี้ยงสิ่งท้ังหลาย คือ ความชื้น (Moist) และความร้อนเองก่อกําเนิดมาจาก

ความชื้น และจากข้อเท็จจริงท่ีว่าเมล็ดพันธ์ุของสรรพส่ิงมีธรรมชาติของความชื้นอยู่และน้ําเป็นบ่อเกิดของธรรมชาติของสิ่ง

ท้ังหลายท่ีมีความชื้น นั้นเอง (Frederick Copleston, S.J., 1965,  p 39)  
 กล่าวสรุปได้ว่า สสารนิยม เชื่อว่า สสารเป็นต้นกําเนิดของโลกจักรวาล มนุษย์มีร่างกายอันเป็นวัตถุ ประกอบด้วย

กลไกต่าง ๆ ท่ีสลับซับซ้อน และสามารถทํางานได้เหมือนกับเคร่ืองจักรกล ส่วนจิตไม่มีอยู่จริง ความรู้สึก นึกคิดเกิดจาก
กระบวนการของสสาร หรือสมอง นั้นเอง 
 

3.2 ชีวิตตามแนวคิดทางจิตนิยม 
คําว่า “จิตนิยม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, หน้า 45) เป็นศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งของ Idealism ท่ีใช้ในทาง

อภิปรัชญา แต่ถ้าใช้ในทางจริยศาสตร์ ท่ีเรียกว่า “อุดมคตินิยม” จึงก่อให้เกิดปัญหาตอบมาว่า คําว่า “Idealism” คําเดียว 
ทําไมจึงบัญญัติศัพท์ภาษาไทยถึง 2 คํา เกี่ยวกับปัญหานี้มีคําตอบว่า เพราะท่านใช้ในความหมายต่างกัน กล่าวคือ ในทางจริย

ศาสตร์ท่านใช้คําว่า “Idealist” หมายถึง บุคคลผู้เห็นเป้าหมายอันสูงส่งของชีวิต และพยายามจะเข้าถึงเป้าหมายอันนั้นให้ได้

ในภาษาไทยเราจึงเรียกบุคคลเช่นนี้ว่า “นักอุดมคติ” แต่ในทางอภิปรัชญา Idealist หมายถึง บุคคลผู้ศึกษาค้นคว้าว่า อะไรคือ
ความจริง อะไรคือสภาพมูลฐานของสิ่งท้ังหลายท่ีเข้ากันได้กับความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของมนุษย์ดังท่ีบรัดเล่ย์ (F.H. 
Bradley) ได้กล่าวไว้ว่า “นอกเหนือจากจิตแล้ว ไม่มี หรือไม่อาจมีความจริงใด ๆ อ่ืน ย่ิงเป็นเร่ืองของจิตมากเท่าใด ก็ย่ิงมี
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ความจริงมากเท่านั้น” ในภาษาไทยจึงเรียกบุคคลเช่นนี้ว่า “นักจิตนิยม” ท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลว่าเป็น “โลกแห่ง

จิต” (the world of mind) และมีแนวคิดว่าความรู้ท่ีแท้จริง คือ “จิตท่ีหย่ังรู้” (truth as idea) แนวคิดเกี่ยวกับความดีหรือ

จริยธรรม ของนักปรัชญากลุ่มจิตนิยม คือ “จริยธรรมเป็นการเลียนแบบความดีอันสมบูรณ์” (imitation of the absolute 
self) ท่ีมีค่าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือสถานท่ีแนวคิดเกี่ยวกับความงาม หรือสุนทรียภาพ คือ “สุนทรียะ เป็นเคร่ือง

สะท้อนถึงมโนคติ” (reflection of the idea) (สุจิตรา รณรื่น, 2540, หน้า 28) เช่น เพลโต (Plato) ถือว่า วิญญาณเป็นเนื้อ

สารทางจิต ทําหน้าท่ีคิด รู้สึกและจงใจ วิญญาณส่วนท่ีทําหน้าท่ีคิด เป็นอมตะ เพราะเป็นส่วนท่ีเป็นเหตุผล เป็นส่วนแห่ง

สติปัญญา จะไม่สูญสลายไปในเมื่อร่างกายสูญสลายไป เพราะไม่ถูกสร้างข้ึน ส่วนวิญญาณท่ีทําหน้าท่ีรู้สึกและจงใจ เป็นการทํา

หน้าท่ีระดับตํ่าเกี่ยวข้องกับร่างกายโดยตรง ดังนั้นเม่ือร่างกายสูญสลายไป ความรู้สึกและความจงใจใด ๆ ก็หมดไปด้วย ถือว่า
เป็นกิจกรรมของร่างกายโดยเฉพาะ เพราะเพลโตในฐานะท่ีเป็นนักจิตนิยมท่ีเด่นดัง ท่านได้พยายามอธิบายหรือค้นหาแหล่งท่ี

เกิดของจิตวิญญาณ โดยท่านสรุปว่า วิญญาณมนุษย์ มีบ่อเกิดจากวิญญาณโลก (world soul) วิญญาณโลกนี้ เป็นโลกแห่ง

แบบ (world of Form) หรือโลกแห่งความคิด (world of ideas) ซ่ึงมีมาก่อนร่างกาย ดังนั้น วิญญาณจึงสําคัญกว่าร่างกาย 

เป็นตัวบังคับกิจกรรมของร่างกาย (R.C. Lodge, 1950, p. 9 - 12)  
กล่าวสรุปได้ว่า จิตนิยม ถือว่าจิตเป็นความแท้จริงสูงสุดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ซ่ึงสสารเป็นเพียงปรากฏการณ์ของจิต

เท่านั้น เช่น ร่างกายมนุษย์เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวของจิตเป็นท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวของจิต เม่ือร่างกายสูญสลายจิต

สัมพัทธ์ก็ยังคงอยู่ ซ่ึงบางทีอาจกลับคืนสู่แหล่งเดิมของตน คือ จิตสัมบูรณ์ อันเป็นต้นตอของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่

อธิบายได้ด้วยอาการปรากฏของจิตสัมบูรณ์ท้ังสิ้น จิตเป็นธรรมท่ีมีเพียงชื่อหารูปไม่ได้ ผู้มีปัญหาเท่านั้นจึงจะรู้จักจติได้ นั้นเอง 
 

3.3 ชีวิตตามแนวคิดทางธรรมชาตินิยม 
คําว่า “ธรรมชาตินิยม” เชื่อว่า สิ่งและเหตุการณ์ท้ังหลายมีมูลเหตุมาจากธรรมชาติ มากกว่ามูลเหตุเหนือธรรมชาติ 

จักรวาลมีมูลกําเนิดมาจากธรรมชาติมากกว่ามาจากภาวะเหนือธรรมชาติ มนุษย์มีจุดหมายตามธรรมชาติ มากกว่าตามภาวะ

เหนือธรรมชาติ” (อดิศักด์ิ ทองบุญ, 2540, หน้า 176) ซ่ึง “ธรรมชาตินิยม” เป็นปรัชญาท่ีอยู่กลางระหว่างสสารนิยมและจิต

นิยม แต่สําหรับธรรมชาตินิยมทําหน้าท่ีประนีประนอม โดยหลักพ้ืนฐานแล้วธรรมชาตินิยมมีทัศนะใกล้เคียงกับสสารนิยม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, หน้า 45) ท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตท่ีว่า อะไรคือชีวิต ชีวิตมีความเป็นมาอย่างไร มีนักปรัชญา

จํานวนมากพยายามให้คําตอบ (Henri Bergson: 1859 - 1941) ดังนี้ (1) ทฤษฎีจักรกลนิยม (mechanicism) ถือว่า ชีวิต
หรืออินทรีย์เป็นเสมือนเคร่ืองจักรกลท่ีสลับซับซ้อน ชีวิตคือพลังงานทางฟิสิกส์และเคมีท่ีซับซ้อน ชีวิตเกิดมาจากสสารท่ีไม่มี

ชีวิต คืออนินทรียสารต่าง ๆ เช่น คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียม เป็นต้น สังเคราะห์กันเข้าเป็นอินทรีย

สารขึ้นมาเอง กลายเป็นสิ่งมีชีวิต นักปรัชญาท่ีสําคัญในทฤษฎีนี้  ได้แก่ โธมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes) (2) ทฤษฎีชีวิตนิยม 
(vitalism) ถือว่า อินทรีย์มีพลังวิเศษท่ีไม่ปรากฏในส่ิงท่ีไม่มีชีวิต พลังวิเศษนี้ทําให้อินทรีย์เจริญเติบโตได้ ปรับตัวได้ และ
สืบพันธ์ุได้ บางคร้ังเรียกว่า พลังงานชีวิตในอดีต หรือตัวการชีวิต (vital principle) กล่าวคือเป็นพลังท่ีผลักดันให้มีชีวิต แทรก

ซึมอยู่ในสสารจึงทําให้สสารกลายเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและพัฒนาสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ นักปรัชญาท่ีสําคัญในทฤษฎีนี้ ได้แก่ แบร์กซอง (3) 
ทฤษฎีชีวิตนิยมใหม่ (neo - vitalism) ถือว่า ชีวิตไม่อาจจะอธิบายด้วยพ้ืนฐานทางกลศาสตร์ได้ ชีวิตเกิดมีขึ้นเพราะตัวการท่ี

ไม่ใช่สสาร แต่มีลักษณะเป็นอสสาร นั่นคือจิต นักปรัชญาที่สําคัญในทฤษฎีนี้ได้แก่ ฮันส์ ดรีช (hans driesch) นักชีววิทยาชาว

เยอรมัน และ (4) ทฤษฎีวิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ ถือว่า พลังชีวิต เป็นความแท้จริงท่ีสิ้นสุด ซ่ึงมีการวิวัฒนาการไปเป็นสิ่งใหม่

เสมอ วิวัฒนาการของพลังชีวิตเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีกาลเป็นเวลาเป็นเครื่องกําหนด ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคต ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและถอยหลัง การท่ีพลังชีวิต วิวัฒนาการไปเป็นจิต เป็นการ

เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า และการท่ีพลังชีวิต วิวัฒนาการไปเป็นสสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงถอยหลัง ดังนั้นชีวิตไม่ใช่ผลของ

สสาร หรือเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากสสาร แต่เป็นพลังชีวิต 
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 กล่าวสรุปได้ว่า สสารนิยม ถือว่า สสารเป็นความแท้จริง ชีวิตคือพลังงานทางฟิสิกส์และทางเคมีท่ีซับซ้อน จิตคือ
ปรากฏการณ์ของสมอง ส่วนธรรมชาตินิยม เน้นเรื่องพลังงาน กล่าวคือพลังงานเป็นความแท้จริงสุดท้าย และนําเอา

วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาอธิบายเรื่องสสาร ชีวิตและจิต  
 

4. ลักษณะของปรัชญาชีวิต  
 

4.1 วิญญาณนิยม   
นักปรัชญาในยุคโบราณ ไม่ว่าจะเป็นของชนชาติใด ซ่ึงมีเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดทางด้านปรัชญาของตน ท่ีเรียกว่า 

ปรัชญาชาวบ้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (พระราชวรมุนี  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2540, หน้า 9) ซ่ึงเป็น

รากฐานให้เกิดแนวคิดเชิงปรัชญาของมนุษย์ท่ีประสบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก น้ําท่วม 
ฝนแล้ง และโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ท่ีทําให้เกิดความเชื่อว่า ต้องมีวิญญาณอันทรงอํานาจคอยควบคุมธรรมชาติและสามารถดล

บันดาลสิ่งดีและสิ่งร้ายให้เกิดข้ึนได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าร่องรอยแนวคิดด้านปรัชญาอันเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ยุคโบราณ ใน
การแสวงหาคําตอบ และกลวิธีในการต่อรองและควบคุมวิญญาณธรรมชาติ (Natural soul) ต่อมาเมื่อเกิดการกราบไหว้

วิญญาณบรรพบุรุษและเทพเจ้า วิญญาณก็จะถูกถือว่ามีอํานาจครอบงําธรรมชาติและครอบงํามนุษย์ในด้านวิญญาณนิยม 
(Animism) จึงเกิดข้ึน และยังมีการพัฒนามาเป็นแนวคิดทางจิตนิยม (Idealism) (สมัคร บุราวาศ, 2511, หน้า 103) กับวัตถุ

นิยม (Materialism) ทําให้เกิดทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือยืนยันความถูกต้องในแนวคิดของตน  
ซ่ึงมีท่าทีแห่งการประนีประนอมไม่ใช่จิตนิยมล้วน ๆ และไม่ใช่วัตถุนิยมล้วน ๆ (วิธาน สุชีวคุปต์ และสนธ์ิ บางย่ีขัน, 

2537, หน้า 24) แต่เป็นจิตนิยมผสมสสารนิยมหรือวัตถุนิยม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, หน้า 61) นักปรัชญามองว่า จิตและ
วัตถุนั้น เป็นอิสระโดยตัวของมันเอง แต่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอาศัยซ่ึงกันและกันจึงแสดงผลออกมาได้ และการที่จิตจะ

เป็นอิสระจากวัตถุได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องข้ึนอยู่กับการพัฒนา โดยเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขาตามหลัก

พุทธปรัชญาจนเชื่อได้ว่า จิตท่ีทรงอํานาจ คือ จิตของมนุษย์ แม้จิตและวัตถุจะอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงเกิดการรับรู้ทาง

ประสาทสัมผัส แต่วัตถุก็เป็นเพียงฐานให้จิตเข้าถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต ดังน้ันปรัชญาชีวิตของไทย จึงมีลักษณะความ

เชื่อม่ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นรากฐานให้เกิดปรัชญาชีวิต ซ่ึงเป็นความเชื่อพ้ืนฐานท่ีมาจากคนไทยเชื่อว่า โลกนี้มิใช่มีแต่เพียงสิ่งท่ี

สัมพันธ์กันระหว่างสิ่งท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น มนุษย์ สัตว์ และต้นไม้ เป็นต้นเท่านั้น แต่สิ่งท่ีสามารถรับรู้ได้

ด้วยประสาทสัมผัสยังมีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิญญาณหรือผี ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เป็น

ความสัมพันธ์ในอีกมิติหนึ่งต่างหากนอกเหนือการรับรู้ เป็นความสัมพันธ์ท่ีอาจสะท้อนออกมาเป็นผลดีหรือร้ายแก่มนุษย์อัน

นําไปสู่การประพฤติดีของมนุษย์ท่ีมีผลเชิงจริยศาสตร์ เช่น ชาวอีสานเชื่อว่ามีผีปู่ผีย่าคอยปกปักรักษา เม่ือชายหนุ่มล่วงเกิน

หญิงสาว ก็ถือว่า ผิดผี จึงต้องทําพิธี “เสียผี”  
โดยมีความเชื่อ ท่ีว่า ผี มีจ ริง แต่จะรับ รู้โดยประสาทสัมผัสไม่ได้ เป็นความเชื่อเชิ งภววิทยา (Ontology) 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, หน้า 74–47) และความเชื่อดังกล่าว ส่งผลให้คนไม่กล้าทําความผิด เพราะเกรงอํานาจผีจะให้โทษ 
ในขณะเดียวกันก็พยายามทําความดีโดยเชื่อว่า ผีจะให้คุณ ทําให้เกิดระบบจริยธรรมขึ้นในสังคมไทย ซ่ึงเป็นผลเชิงจริยศาสตร์ 
(Ethics) เท่ากับว่าผีทําหน้าท่ีในการควบคุมระบบศีลธรรม (Morality) ของคนไทย จะเห็นได้ว่า ความเชื่อท่ีเกี่ยวกับผีของคน

ไทยมีดังนี้ (1) ผีบ้าน ผีเมือง (2) ผีวงศ์สกุลหรือผีเจ้าบ้านหรือมเหสักข์ (3) ผีไร่ผีนาหรือผีตาแฮก (4) ผีประจําเรือนหรือผีบรรพ

บุรุษ (5) ผีแม่ธรณี (6) ผีฟ้าผีแถน หรือผปีอป ผีโพรง  (7) ผีโป่งป่า หรือผีเทพารักษ์ (โพธ์ิ แซมลําเจียก, 2539, หน้า  139) 
ดังน้ันแนวคิดเรื่องวิญญาณต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และทําให้เกิดประเพณีเลี้ยงผี เช่น ผีฟ้า ผีแถน ผีปู่ตา ผีตาแฮก การเรียก

ขวัญ และความเชื่อเรื่องโชคลางต่าง ๆ ขึ้นในชนชาติไทย โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถอํานวยความสุขให้ได้ ร่องรอยความ
เชื่อเร่ืองวิญญาณของชนชาติไทย ปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช กล่าวถึง การเซ่นสรวงทําพลีกรรมต่อผีสางเทวดาว่า 
“เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎีพิหารปู่ครูอยู่ มีสรีดภงค มีป่าพร้าวป่าลาง มีป่าม่วง ป่าขาม มีน้ําโคก มีพระขพุงผี เทพดาใน
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เขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ว ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เท่ียง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขา

อันบ่คุ้มบ่เกรงเมืองนี้หาย” นอกจากน้ียังมีการจารึกปู่ขุนวัดขุนจอดกล่าวว่า “แม้ผู้ใดบซ่ือไซร้ให้ (ผี) มันท้ังเสื้อใหญ่ เขาพูคา 
เขาผาดานผาแดง แฝงแม่พระศักด์ิ พระสอ พระเสื้อทานยอาง พานสถานปู่ชรม่ืน หม่ืนห้วยแสนดง ท้ังปู่เจ้าพระขนงเขายรรยง 
พระศรีผีบางพระศักดิ์ อารักษ์ทุกแห่ง แต่งตาดูสองปู่หลานรักกัน ผีผู้ใดใครบซ่ือจุ่งผีฝูงนี้หักก้าวน้าวคอ อย่าเป็นพระยา”  

กล่าวสรุปได้ว่า วิญญาณนิยม ถือว่า ความเชื่อเรื่องวิญญาณของคนไทยท่ีมีอยู่อย่างกว้างขวาง บ่งบอกถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซ่ึงเป็นสิ่งกําจัดกับวิญญาณเหนือธรรมชาติ (Supernatural Soul) ท่ีเป็นสิ่งไม่จํากัด เป็นสิ่ง

สมบูรณ์ (Absolute) มีพลังอํานาจไร้ขอบเขต เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการเซ่นสรวง และการคุ้มครองป้องกัน ตลอด
ถึงการให้ผลในทางดีหรือร้าย แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในอันท่ีจะอธิบายสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือประสาทสัมผัส (Super Sensible) 
ของคนไทย แนวคิดทางปรัชญาของไทยท่ีว่า “เป็นรากฐานแห่งการคิดนึกอย่างลึกซ่ึงของไทย ปรากฏชัดอยู่ในศิลาจารึกหลักท่ี 
1 ของพ่อขุนรามคําแหงแห่งกรุงสุโขทัย เพราะจารึกหลักนี้เป็นประดุจทองชมพูนุทอันบริสุทธ์ิ ท่ีแสดงความเป็นพุทธและความ

เป็นไทย โดยมีความเชื่อในเร่ืองผีและประยุกตวิทยาอย่างไสยศาสตร์เป็นองค์ประกอบ (ส.ศิวลักษณ์ (นามแฝง), 2541, หน้า 
106) ถึงแม้ในปัจจุบันการเลี้ยงผียังปรากฏอยู่ในชุมชนชาวขมุเมืองน่าน เม่ือมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวขมุเชื่อว่า ถูกผีร้ายทําเอา 
และจะต้องป้องกันแก้ไขและรักษาด้วยการต้ังพิธีบนบานศาลกล่าวเอาอกเอาใจด้วยการเซ่นสังเวยผีในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า 
เลี้ยงผี (ปราณี วงษ์เทศ, 2539, หน้า 117)   

 

4.2 ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ขวัญ และลางสังหรณ์  
ลักษณะเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ ขวัญ และลางสังหรณ์ คือ ความเชื่อและความรู้สึก ท่ีเข้าใจว่า อยู่เหนือ

ธรรมชาติ หรือในสิ่งท่ีลึกลับอันไม่สามารถจะทราบด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์และสิ่งนั้นอาจให้ผลดีหรือให้ร้ายแก่ผู้ท่ีมี

ความเชื่อ เม่ือมีความเชื่อและความรู้สึกเช่นนี้ เนื่องด้วยคาถาอาคมและเวทมนตร์ เพ่ือเป็นการทําให้เราอํานวยความสะดวกแก่

ตนท้ังในทางดีและทางชั่วได้ (เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), 2521), หน้า 222) ส่วนใหญ่คนไทยใช้ไสยศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

ชีวิตท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและระดับการปกครอง ซ่ึงเป็นการให้ขวัญและกําลังใจ ลักษณะของความเชื่อ เน่ืองมาจากความ

เชื่อท่ีว่า วิญญาณมีจริง เช่น คนอีสานมักใช้คาถาอ้อป่อง ในการช่วยความจํา เม่ือมีผู้เจ็บป่วยมักทําพิธีไล่ผี และพิธีบนบานศาล

กล่าว คนไทยใช้ไสยศาสตร์เพ่ือช่วยให้เกิดกําลังใจ และเป็นสื่อสัมพันธ์กับโลกวิญญาณ โดยเชื่อว่า มนุษย์มีวิญญาณท่ีสัมพันธ์

กัน 2 ส่วน คือ (1) วิญญาณท่ีสิงสถิตตามธรรมชาติ ได้แก่ ผี และเทพารักษ์ เป็นต้น และ (2) วิญญาณในตัวมนุษย์ ได้แก่ ชีวิต
หรือจิตใจ จะเห็นได้ว่า วิญญาณธรรมชาติและวิญญาณในตัวมนุษย์มีส่วนทําให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ เพราะเหตุนี้ ไสยศาสตร์จึงมี
พลังอํานาจในการควบคุมวิญญาณท้ังสองนั้นได้ ถ้าสามารถควบคุมวิญญาณธรรมชาติได้ก็สามารถควบคุมวิญญาณในตัวมนุษย์

ได้ด้วย ดังคําสุภาษิตท่ีว่า “ยําผีเฒ่า ยําเจ้ายืน” คําสุภาษิตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อท่ีว่า ถ้าเราเคารพผีแล้ว ผีก็จะทําให้มี

ชีวิตไปจนแก่เฒ่า ผีหรือวิญญาณธรรมชาติจึงมีส่วนสัมพันธ์ในการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ แต่เม่ือชีวิตดํารงอยู่แล้วจะดีหรือไม่

ขึ้นอยู่กับ “ขวัญ”  
ส่วนคําว่า “ขวัญ” หมายถึง “สิ่งท่ีไม่มีตัวตน นิยมกันว่ามีอยู่ประจําชีวิตของคนต้ังแต่เกิดมา ซ่ึงเชื่อกันว่าถ้าขวัญอยู่

กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจม่ันคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไปเสีย ซ่ึงเรียกว่าขวัญหาย ขวัญ
หนี ขวัญบิน เป็นต้น ทําให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ และอนุโลมให้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้างม้าข้าวเรือน ฯลฯ 
ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หน้า 131) เพราะเหตุนี้ คนไทยโบราณเชื่อว่า ชีวิตของมนุษย์

สามารถดํารงอยู่ได้เพราะจิตวิญญาณ เพราะเหตุนี้ จิตวิญญาณน้ัน จะต้องมีขวัญเป็นสารัตถะและมีอิทธิพลต่อภายใต้บริบท

แห่งภาษา ซ่ึงคนไทยพยายามอธิบายปรากฏการณ์ของจิตวิญญาณ และสามารถแยกขวัญออกจากจิตวิญญาณ เพราะว่า 
“ขวัญ” นั้น เป็นสาระสําคัญของชีวิตและวิญญาณ (จินดา จันทร์แก้ว, 2532, หน้า 119) เม่ือเด็กเกิดใหม่มักจะผูกแขนรับขวัญ 
ถ้าเด็กตกใจกลัวหรือร้องไห้ก็จะปลอบว่า “ขวัญเอ๋ยมาอยู่กับเนื้อกับตัว” ขวัญไม่ใช่ชีวิต ไม่ใช่จิตหรือวิญญาณ แต่ขวัญคือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1533



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1561 

สาระสําคัญของชีวิตและวิญญาณท่ีทําให้จิตวิญญาณมีความแข็งแกร่ง ถ้าขวัญยังอยู่กับเนื้อกับตัว ก็มีแต่ความสุข จากความเชื่อ
ข้างต้น สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับขวัญได้  

จะเห็นได้ว่า วิญญาณธรรมชาตินั้น มีส่วนสัมพันธ์กับร่างกายและจิตใจท่ีมีผลโดยตรงต่อขวัญ และขวัญก็มีอิทธิพลต่อ

การดํารงอยู่ของมนุษย์ ถ้าขวัญอยู่ชีวิตก็จะดีตามไปด้วย ถ้าขวัญเสียชีวิตก็ตกตํ่า เป็นขวัญหนีดีจะฝ่อ มีชีวิตก็สักแต่ว่าดํารงอยู่
เท่านั้น เม่ือทหารออกศึกจึงประกอบพิธี “ตัดไม้ข่มนาม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539,หน้า 337–338) ซ่ึงเป็นพิธีทําลายขวัญ

หรือข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม เพราะความเชื่อท่ีว่าชีวิตมีสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือไปจากขันธ์ 5 และเป็นส่วนท่ีทําให้ชีวิตดํารงอยู่อย่างมี

ความสุขราบร่ืน ถึงแม้ชีวิตจะพบอุปสรรคทุกข์ทับอับจน ถ้าขวัญไม่หนีดีไม่ฝ่อ มีขวัญเป็นรากแก้วฝังลึกในจิตใจ มีสติปัญญา

ม่ันคงคิดอ่านก็สามารถท่ีจะผ่านไปได้อย่างสุขุม แม้ทรัพย์สมบัติจะหมด เขาย่อมสามารถหาใหม่ได้ไม่ยาก ตรงกันข้ามถ้าไม่มี

ขวัญเป็นรากแก้วฝังลึกในจิตใจ ไร้จุดยืนท่ีม่ันคง ก็จะจมอยู่กับความหดหู่เศร้าหมอง จากความเชื่อในลักษณะนี้ คนแพ้จึงต้อง

ถูกปลอบขวัญ คนไปอยู่แดนไกลกลับบ้านจึงทําพิธีรับขวัญ เม่ือประสบอุบัติเหตุต้องทําพิธีเรียกขวัญ เป็นต้น  
กล่าวสรุปได้ว่า จากความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์ ขวัญแล้ว และลางสังหรณ์ ซ่ึงเป็นความเชื่อเรื่องโชคลางหรือลาง

สังหรณ์ มีท้ังฝ่ายดีและฝ่ายร้าย ถ้าฝ่ายดีเรียกว่าลางดี ถ้าฝ่ายร้ายเรียกว่าลางร้าย ซ่ึงท้ังสองมีส่วนสัมพันธ์กับแนวคิดเชิง

อภิปรัชญาว่าด้วยความมีอยู่ (อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, 2523, หน้า 236) ของวิญญาณเหนือธรรมชาติ คนไทยเชื่อว่าโลกนี้มีผี

หรือเทวดาผู้ทําหน้าท่ีคุ้มครองไม่อาจส่ือสารกับมนุษย์ด้วยภาษาคน จึงแสดงออกด้วยภาษาสัญลักษณ์เพ่ือให้มนุษย์ได้รู้ตัว เช่น 
บ้านลั่นหรือเกิดเสียงดังถือว่าลางไม่ดี คิ้วกระเหม่นลางไม่ดีจะมีเหตุร้าย การ้องเชื่อว่าจะได้รับข่าวจากทางไกล จิ้งจกทักมักมี

เหตุ สัตว์ป่าเข้าบ้านจะเกิดเหตุร้าย เป็นต้น จึงเกิดมีพิธีเสียเคราะห์เพ่ือให้หมดเคราะห์หมดโศก นอกจากน้ี ความเชื่อว่า ลาง
สังหรณ์มักแสดงออกทางความฝัน ในสมันตปาสาทิกา ซ่ึงเป็นคัมภีร์ท่ีอธิบายพระวินัยปิฎกได้แสดงเหตุท่ีทําให้ฝันไว้ 4 ประการ 
ดังนี้ (1) ธาตุกําเริบ (2) เคยทราบมาก่อน (3) เทวดาสังหรณ์ (4) บุพนิมิต (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2528,  หน้า 7-8) ดังท่ี
ปรากฎเรื่องของเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีท่ีแต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เม่ือนางมัทรีฝัน พระเวสสันดรได้ทํานายฝันว่า 
“บัดนี้เจ้ามาตกไร้นิราศปราศจากท่ีอันเจริญ ออกมาโศกศัลย์แสนกันดารเดินในดงดอนต้องแดดลม เสวยแต่ผลไม้อันเปร้ียวขม

เฝื่อนฝาด นอนเหนือใบไม้ลาดล้วนละอองทราย เทพยดาเจ้าย่อมยักย้ายซ่ึงราศี ธาตุท้ังสี่นั้นวิปริต จึงเสวยสุบินนิมิตผิดวิปริต

ลามก เจ้าจะสะดุ้งกลัวไปไยมี จงกลับไปยังคันธกุฎีโดยสําราญ” (ร่ายยาวเวสสันดรชาดก) โดยเฉพาะเทวดาสังหรณ์และ

บุพนิมิตนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อเร่ืองลางสังหรณ์ตามความเชื่อด่ังเดิมของไทย เช่น ฝันว่าฟันร่วง เชื่อว่า ญาติคนรักใคร่

จะเจ็บป่วยหรือล้มตาย เป็นต้น  
 

4.3 ความเชื่อทางศาสนา  
ปรัชญาชีวิตของไทยมีลักษณะเป็นความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือ อิทธิพลของศาสนาน้ัน มีความสําคัญมากต่อ

แนวคิดของคนไทย โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาท่ีกล่วถึงแนวคิดพรหมลิขิตและกรรมลิขิตท่ีทําให้เกิด

กระแสความคิดแบบชะตากรรมขึ้น คนไทยมักพูดว่า “อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด” ซ่ึงเป็นการมอบชีวิตให้กับลิขิตของโชคชะตา 
เพราะเหตุนี้ คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า พรหมและกรรมมีอยู่จริง เพราะโชคชะตาชีวิตของคนเราก็ถูกกําหนดโดยพรหมและกรรม

ไว้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพระพุทธศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะสืบเนื่องด้านความคิดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งไม่หยุดนิ่ง 
ซ่ึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดเชิงปรัชญา เพราะหลักธรรมหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้ถกูนํามาใช้และ

ตีความให้เข้ากับลักษณะและอุปนิสัยของคนไทย ดังคนไทยยอมรับกฎแห่งกรรมซ่ึงเป็นทฤษฎีเชิงอภิปรัชญาในลักษณะเป็นกฎ

ชะตากรรมโดยตีความให้สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องโชคชะตา พรหมลิขิต และความสันโดษ หมายถึง ความพอใจในสิ่งท่ีหามา

ได้ตามกําลังความสามารถ ซ่ึงเป็นทฤษฎีเชิงจริยศาสตร์ คนไทยยอมรับความสันโดษว่า “ตามบุญตามกรรม” แสดงถึงการ
ยอมรับกรรมอย่างสิ้นเชิงท่ีเชื่อว่า กฎศีลธรรมที่ใช้บังคับแก่เราจะเป็นกฎท่ีไม่มีใครสร้างข้ึนไม่ได้ แต่เป็นกฎของพระผู้เป็นเจ้า

ซ่ึงถ่ายทอดมาให้เราทางมโนธรรม พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นผู้วางกฎศีลธรรมของมนุษย์ แต่คนไทยมอบกฎศีลธรรมให้กับกรรม (ทํา
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ดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว) เพราะกรรมทําหน้าท่ีในการให้ผลแก่ผู้กระทําท้ังดีและร้าย กรรมจึงกําหนดการกระทําทุกอย่างและปรากฏ

ออกมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย   
นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังทําหน้าท่ีในการกําหนดอภิปรัชญาแนวสัจนิยมของคนไทย ซ่ึงดํารงอยู่ในสังคมไทยมี

ลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ลักษณะความเป็นจริงตามธรรมชาตินิยม คนไทยถือว่า มนุษย์และสรรพสิ่งเป็นสิ่ง

ท่ีปรากฏข้ึนจากองค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ ท่ีประชุมกันเข้า ตามหลักขันธ์ 5 และปฏิจจสมุปบาทและเม่ือถึงเวลาท่ีสิ่งเหล่านี้

ไม่สามารถดํารงอยู่ตามสภาพได้ก็จะแตกสลายไปตามกฎไตรลักษณ์ คนไทยจึงมองว่า “อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอน” ไม่ควรยึดถือว่า
เป็นจริงเป็นจัง “อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด” (2) ลักษณะความเป็นจริงทางจิตนิยม การปรากฏของจิตเกิดข้ึนจากองค์ประกอบ 
หรืออารมณ์ จิตกระทบอารมณ์ภายนอกจึงเกิดความรู้สึกนึกคิด คนไทยมักพูดว่า “สําคัญท่ีใจ” ซ่ึงเป็นอิทธิพลมาจากความเชื่อ

ในความเป็นใหญ่ของจิต (3) ลักษณะการตีความคําสอนพระพุทธศาสนาให้เข้ากับอุปนิสัยคนไทย หลักคําสอนพุทธศาสนาเป็น

กรอบความคิดและพฤติกรรมสําหรับอ้างอิงเพ่ือพิจารณาหรือตัดสินการกระทําท้ังระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมของคน

ไทยมายาวนาน โดยเฉพาะโลกทัศน์เรื่องบุญกรรมตามท่ีคนไทยเข้าใจและตีความให้สอดคล้องกับค่านิยม “บ้านใคร ใครอยู่ อู่
ใคร ใครนอน” คนไทยเชื่อว่า คนเราเกิดมาเพ่ือชดใช้กรรมท่ีทําไว้แต่ชาติปางก่อน จะยากดีมีจนก็เพราะ “บุญทํากรรมแต่ง” 
ให้ชีวิตเป็นเช่นนั้น ชีวิตของแต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตนจึงควรก้มหน้าไปตามกรรม และควรสะสมบุญกุศลเพ่ือตนจะได้ไป

เกิดท่ีสุขสบายในชาติหนา้  
กล่าวสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาทําหน้าท่ีกําหนดอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยาของคนไทยเกือบจะสิ้นเชิง

ทีเดียว (จินดา จันทร์แก้ว, 2532, หน้า 115) แต่อย่างไรก็ตาม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่กระบวนทัศน์เพียงชุด

เดียว ท่ีคนไทยใช้อธิบายกฎศีลธรรม ความเชื่อเรื่องผียังมีส่วนสําคัญในการกําหนดกระบวนทัศน์แบบกฎศีลธรรม ลักษณะ

ความเชื่อม่ันพ้ืนฐานแนวคิดเชิงปรัชญาของไทยดังกล่าวนี้ ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมการสร้างงานวรรณคดีไทยท้ังวรรณคดีมุข

ปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ์ โดยเฉพาะกวีนิพนธ์ไทยเป็นวรรณคดีลายลักษณ์ท่ีพัฒนารูปแบบและเนื้อหามาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กวีนิพนธ์แฝงไว้ด้วย แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ ซ่ึงสะท้อนหลักปรัชญาชีวิตอัน

เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของสังคมไทย ตลอดจนความตลกขบขันท่ีผู้เล่าสอดแทรกเข้ามาเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  
การจะทําความเข้าใจแนวคิดเชิงปรัชญาของไทยจึงไม่ควรละเลยการพิจารณาจากกวีนิพนธ์ 

 

4.4 หลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน     
ลักษณะเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่คนไทยโดยท่ัวไปไม่ชอบแสดงแนวคิดหรือโลกทัศน์ผ่าน

ตัวหนังสือ และการถกเถียง แต่ชอบแสดงแนวคิดผ่านคําพูดตามสถานการณ์ท่ีเป็นไปในขณะน้ัน ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว และ
คําพูดนั้นก็มักเป็นคําท่ีสละสลวยมีสํานวนโวหารคมคาย มีความสนุกขบขัน และเป็นคําสอนไปพร้อมกันด้วย คําพูดเหล่านี้มัก

แสดงออกผ่านหลักการดําเนินชีวิตประจําวัน หลักและคติในการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในการ

ดาํเนินชีวิต และหลักคําสอนทางศาสนา เช่น “เป่าปี่ให้ควายฟัง และวัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน” เป็นต้น เป็นการแสดงโลก

ทัศน์ของผู้พูดจากประสบการณ์ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากการดําเนินชีวิต “ตักบาตรอย่าถามพระ และทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว” เป็นต้น เป็น

การแสดงโลกทัศน์ของผู้ พูดจากพ้ืนฐานทางศาสนา ลักษณะแนวคิดดังกล่าว ถูกแสดงออกผ่านกิจกรรมการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 3 ประการ คือ (1) ปรัชญาชีวิตไทยแสดงออกผ่านคําพูด เช่น ปริศนาคําทาย สุภาษิต คําพังเพย สํานวนโวหาร 
และคําผญา เป็นต้น (2) ปรัชญาชีวิตไทยแสดงออกผ่านบทเพลงและการละเล่น (3) ปรัชญาชีวิตไทยแสดงออกผ่านนิทาน

ชาวบ้าน  
กล่าวสรุปได้ว่า แนวคิดด้านปรัชญาเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของชีวิตและสังคมมนุษย์ของคนไทยข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น

แนวคิดเก่ียวกับวิญญาณนิยม พรหมลิขิต ไสยศาสตร์ โชคชะตาเคราะห์กรรม ข้อประพฤติปฏิบัติทางศาสนา และหลักปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดเชิงปรัชญาและวิธีปฏิบัติท่ีสัมพันธ์อยู่กับการดํารงชีวิตของคนไทย แนวคิด

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เหล่านี้ปรากฏในการสร้างงานของกวีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างกว้างขวาง ซ่ึงจะได้พิจารณาเนื้อหากวีนิพนธ์ในยุค

ดังกล่าวนี้ต่อไป   
 

5. สรุปวิเคราะห์  
 

จากการศึกษาวิเคราะห์ “ปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่าง

ชีวิตกับโลก และจักรวาล เพ่ือกําหนดเป้าหมายชีวิตและสังคมของมนุษย์ ตามแนวคิดทางด้านของปรัชญา ในระยะแรกเร่ิมของ
มนุษย์ท่ีให้ความสนใจธรรมชาติ และปรากฏการณ์เบื้องหลังธรรมชาติท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวมนุษย์ ก่อนจะคล่ีคลายไปสู่ความ

สนใจชีวิตและสังคมมนุษย์ แนวคิดด้านปรัชญาในยุคต่อมาจึงพยายามเข้าไปวิจารณ์พฤติกรรมมนุษย์ เพ่ือให้เข้าถึงความหมาย

ท่ีแท้จริงของชีวิตและสังคม พยายามสืบค้นหาท่ีมา ธรรมชาติ คุณค่า การกําเนิด จุดหมายปลายทาง และชะตากรรมของชีวิต
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย เพราะคนไทยได้พัฒนาแนวคิดเชิงปรัชญาของตนข้ึนมาบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางชนชาติ สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และลัทธิศาสนาท่ีรับมาจากชนชาติอ่ืน 
ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในยุคนั้น ๆ ปรับปรุงคัดเฟ้นและพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดวัฒนธรรมแบบสังคมไทย 
กลายเป็นหลักการประพฤติการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอันเกี่ยวเนื่องด้วยศาสนาเป็นพ้ืนฐานชีวิต ซ่ึงรวมเอาความเชื่อ ทัศนะ

คติ ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมเข้าไว้ด้วย จากแนวคิดทางปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงหมายถึง 
โลกทัศน์และชีวทัศน์ ท่ีมนุษย์มีต่อโลกและชีวิต ซ่ึงเป็นหลักการดําเนินชีวิตหรือหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ท่ีว่าด้วยมนุษย์ 
สังคม และสรรพสิ่ง ท่ีมีต่อจักรวาล หรือสิ่งท้ังหลายทั้งปวง ท่ีมนุษย์มีความสัมพันธ์เป็นระบบท้ังหมด เพราะเหตุนี้ ค่านิยม คติ 
เจตคติ ความคิด ความอ่าน และความเชื่อ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ซ่ึงเป็นวงจรชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตายในการ

กําหนดทิศทางของชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่ง ในการดําเนินชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการแสดงจุดยืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ชีวิตเข้าถึงความสุข แนวคิดเหล่านี้ กระจัดกระจายอยู่ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น

กจิกรรมทางศาสนา การประกอบอาชีพ บทเพลง การละเล่น การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงกิจกรรม
การสร้างงานวรรณคดีในรูปแบบวรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ์ กวีนิพนธ์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดี จึง
จําเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง เพ่ือสกัดเอาเน้ือแท้ของแนวคิดออกมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อบรรยากาศ

การศึกษาปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นเอง 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 

กระแสร์ มาลยาภรณ์ และคณะ. (2528). มนุษย์กับวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.   
จินดา จันทร์แก้ว. “ปรัชญาไทย”. (2532). มหาจุฬาฯ วิชาการ: ปรัชญาบูรพทิศ. ทรงวิทย์ แก้วศรี บรรณาธิการ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ดับบลิว. ที. สเตช  (W.T.STACE) (ผู้แต่ง). (2514). ปรัชญากรีก. แปลโดยปรีชา ช้างขวัญยืน จากเรื่อง A  Critical History of 

Greek Philosophy. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.   
นภาเดช กาญจนะ. (2541). ปรัชญาชีวิตยุค 2000. กรุงเทพมหานคร: สร้อยทอง.   
บุญมี แท่นแก้ว และคณะ. (2529). ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.   
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร. (2492). ชีวทัศน์. พระนคร: มหาชน.  
ปราณี วงษ์เทศ. “พิธีฆ่าควายเลี้ยงผีของชาวขมุเมืองน่าน”. ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 11 เดือนกันยายน 2539.   
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2540). ปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: ศยาม.  
พุทธทาสภิกขุ. (2544). คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร: คณะธรรมทานไชยา.  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1536 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1564 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

โพธ์ิ แซมลําเจียก. (2539). ผญา: มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยพวน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสามัคคีสาร (ดอกหญ้า) 
จํากัด.  

มหามกุฎราชวิทยาลัย. (2528). สมันตปาสาทิกา (แปล) เล่ม 1. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย.   
ราชบัณฑิตยสถาน . (2539). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

อักษรเจริญทัศน์.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย.  กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.  
วิทย์ วิศทเวทย์. (2520). ปรัชญาทั่วไป: มนุษย์โลก และความหมายของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์. 
วิทย์ วิศทเวทย์. ศาสตราจารย์. (2540). ปรัชญาเบื้องต้น. จัดพิมพ์เป็นคร้ังท่ี 14. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน.์  
วิธาน สุชีวคุปต์ และสนธ์ิ บางย่ีขัน. (2537). ปรัชญาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ส. ศิวลักษณ์ (นามแฝง). (2541). “แนวคิดทางปรัชญาไทย”. ในความเป็นเลิศทางวิชาการ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 

มติชน.   
สถิต วงศ์สวรรค์. (2541). ปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น.  
สมบัติ จันทรวงศ์. (2537). โลกทัศน์สุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร: มติชน.  
สมัคร บุราวาศ. (2511). วิชาปรัชญา. พระนคร: บริษัทแพร่วิทยา จํากัด.  
สุเชาวน์ พลอยชุม. (2537). จริยศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: มหามงกุฎราชวิทยาลัย.  
สุเมธ เมธาวิทยกุล. (2540). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.  
สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณร่ืน. รศ.. (2540). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธ์ิ. 
เสฐียรโกเศศ (นามแฝง). (2521). ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน และการศึกษาเรื่องประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา.  
อดิศักด์ิ ทองบุญ. (2540). คู่มืออภิปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.  
อมร โสภณวิเชษฐวงศ.์ (2523). ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
Frederick Copleston. S. J. (1965). A History of Philosophy. Vol. VIII. Modern Philosophy. Bentham to 

Russell. New York: Image Books. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1537



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1565 
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Minimalism Concept Affecting To The Thai Typeface Design 
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บทคัดย่อ  

 
ศิลปะและการออกแบบในช่วงยุคสมัยใหม่ (Modernity) มีแนวคิด ความเชื่อและเป็นค่านิยมในแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

“น้อยแต่มาก” (Minimalism) เน้นความเรียบง่าย การตัดทอน ใช้รูปทรงเรขาคณิต ท้ังด้านศิลปะและการออกแบบ ล้วนแต่มี
ทิศทางโดยเน้นความเรียบง่าย การตัดทอน ใช้รูปทรงเรขาคณิตแทบท้ังสิ้น เนื่องด้วยได้รับความนิยมและส่งผลให้รู้สึกถึงความ
ทันสมัย ทันยุค ไม่ล้าหลัง รูปแบบตัวอักษรไทยในช่วงก่อนหน้ายุคสมัยใหม่ (Modernity) นั้น จะเป็นตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 
ตัวอักษรแบบมีหัว และไม่ปรากฏแบบตัวอักษรไทยในรูปแบบเรียบง่าย  ตัดทอน ใช้รูปทรงเรขาคณิต และแสดงภาพลักษณ์
ทันสมัยเท่าใดนัก โดยหลังจากที่ยุคสมัยใหม่ (Modernity) ท่ีมีแนวคิด ความเชื่อและเป็นค่านิยมในแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
“น้อยแต่มาก” (Minimalism) เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้รูปแบบตัวอักษรไทยได้มีการออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย  
ตัดทอน ใช้รูปทรงเรขาคณิต และแสดงภาพลักษณ์ทันสมัยมากข้ึนและเป็นท่ีนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  
 
คําสําคัญ: การออกแบบชุดตัวอักษร  มินิมอลลิสม์  น้อยแต่มาก 
 

Abstract 
 

Art and design in the modernity era have concepts and beliefs and it is a value in the modern 
culture. “Less is more” (Minimalism) focusing on simplicity. The creation of artworks uses the geometry. 
The art and design have directions that emphasize the simplicity and the creation of artworks using the 
geometry because it is popular and it indicates the sense of modernity. The pattern of Thai letters in the 
previous period of the modernity era is a Arluk font or a letter with a letterhead and not a Thai letter in 
a simple form and the creation of artworks using the geometry. Besides, It does not show much modern 
image. After the Modernity era with the concept of belief and being a value in the modern culture "Less 
is more" (Minimalism) came into Thailand, it results in the pattern of Thai letter being designed with an 
emphasis on simplicity and the creation of artworks using the geometry. Besides, it shows a more modern 
image and it is very popular today. 
 
Keywords: fonts design, Minimalism, Less is More  
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1. บทนํา  
 

ในการออกแบบกราฟิกและสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster) แผ่นพับใบปลิว (Leaflet) สื่อโฆษณา 
(Advertising) แบบเคลื่อนไหวและสื่อโฆษณาภาพนิ่ง นามบัตร (Name Card) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เว็บไซต์ (Website) 
เป็นต้น จะมีส่วนประกอบ ได้แก่ สี เส้น ภาพประกอบ ลวดลายกราฟิก และตัวอักษร ซ่ึงในการคัดเลือกแบบตัวอักษรที่ใช้ใน

การออกแบบกราฟิกและสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมนั้น นอกจากการสื่อสาร สื่อความหมายอย่างถูกต้องแล้ว ยังต้องคํานึงถึง
อารมณ์ ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้น ๆ ด้วย  

การออกแบบตัวอักษรของไทยเร่ิมข้ึนประมาณปี พ.ศ. 1826 โดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ตัว

อักษรไทย เรียกว่า ลายสือไทย โดยสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอักษรขอม ท้ังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถูกจัดเรียง
อยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบตัวอักษรโรมัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 1900 พระเจ้าฤาไทย ได้ทรงปรับเปลี่ยนสระ อิ อี อึ อือ ขึ้น
บนตัวพยัญชนะ และสระ อุ อู ไว้ใต้พยัญชนะ อีกท้ังรูปแบบตัวอักษรมีการเปล่ียนแปลงบ้างไม่มากนัก ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 
2223 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพัฒนารูปแบบตัวอักษร ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัว

อักษรไทยอย่างมาก เนื่องจากมีการตัดทอนรูปแบบตัวอักษรให้แตกต่างจากเดิมโดยปรับเปลี่ยนจากเส้นโค้งให้เป็นเส้นตรงและ

เหลี่ยมมากขึ้น ต่อมาระบบการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2371 มีการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยเพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร

ตําราไวยากรณ์ไทยข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการออกแบบตัวอักษรไทยปรับเปลี่ยนและมีรูปลักษณ์แปลกไปจาก

เดิม จนกระท่ังประมาณปี  พ.ศ. 2385 มีการปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรเพ่ือใช้ในการพิมพ์ โดยมีการออกแบบและแยกประเภท

อย่างชัดเจน เช่น หัวกลม หัวเหลี่ยม (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2526) 
บทความนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการออกแบบชุดตัวอักษรไทยหลังจากยุคสมัยใหม่ 

(Modernity) ท่ีมีแนวคิด ความเชื่อและเป็นค่านิยมในแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้แนวคิดทางการ

ออกแบบกราฟิกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางมินิมอลลิสม์ “น้อยแต่มาก” (Minimalism) และเกิดเป็นกระแสนิยมโดยเชื่อว่ามี

รูปแบบทันสมัย ไม่ล้าหลัง จึงส่งผลให้มีการออกแบบชุดตัวอักษรไทยโดยเน้นความเรียบง่าย  ตัดทอนรูปร่างรูปทรง ได้แก่ 
หัวตัวอักษร หางตัวอักษร และใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบตัวอักษรขึ้น 
 
2. แนวคิด มินิมอลลิส ส่งผลต่อการออกแบบตัวอักษรไทย  
 

มินิมอลลิสม์ (Minimalism) คือ ความเชื่อ และแนวคิด ในยุคสมัยใหม่ (Modernity) เกิดจากความเบ่ือหน่าย ซํ้า
ชาก จําเจ ของรูปแบบเดิม ต่อต้านความเชื่อ ความเก่า ความศรัทธา วิถีชีวิตด้ังเดิม โดยยุคสมัยใหม่ (Modernity) มีทิศ

ทางด้านความเชื่อหลักการและเหตุผลมากข้ึน วิทยาศาสตร์ ทุนนิยม เรียบง่าย ตัดความไม่จําเป็น (ชาตรี บัวคลี่, 2557, 248) 
ฟอนต์กิตติธาดาสร้างประมาณปี ๒๐๐๐ ภายใต้แนวคิดท่ีอยากให้เป็นฟอนต์ยอดนิยมในวงการโฆษณา ตาม

ความหมายของชื่อฟอนต์ คือ “กิตติ” หมายถึงชื่อเสียงเล่าลือ และ “ธาดา” หมายถึงผู้สร้างชื่อ ซ่ึงรวมแล้วหมายความว่า

ผู้สร้างชื่อเสียงเล่าลือ เพ่ือท่ีเป็นนิยมได้จะต้องออกแบบรูปทรงของฟอนต์ให้สื่อได้ท้ังสองเพศคือ เท่แบบผู้ชายและเก๋แบบ

ผู้หญิง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างตัวอักษรไทยของฟอนต์กิตติธาดามีความเท่ ทันสมัยกึ่งสากล ขณะเดียวกันก็มีความเก๋ ดู
สะอาดตา ขนาดเส้นท่ีค่อนข้างบางทําให้ดูน่ารัก ความกว้างของแต่ละตัวดูสมดุล กลมกลืน ตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ความโค้ง
มนช่วยลดความแข็งของเส้นท่ีเป็น even weight ได้เป็นอย่างดี บริษัทโฆษณามักใช้ฟอนต์นี้กับสินค้าท่ีดูเท่ ทันสมัย และเน้น
งานโฆษณาท่ีดูเก๋ สะอาดตา เฉียบขาด ตั้งแต่เครื่องใช้ของบุรุษจนถึงเคร่ืองสําอางของสตรี (พัลลพ ทองสุข, 2550) 

ตัวอักษร PSL Kittithada อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบในการออกแบบตัวอักษรไทยประเภทไม่มีหัวและเป็นตัวอักษร

ท่ีนิยมใช้ในงานออกแบบมากจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับอิทธิพลมาจาก มินิมอลลิสม์ (Minimalism)  ตัวอักษร PSL Kittithada 
มีการออกแบบให้มีความรู้สึกเรียบง่าย ใช้รูปทรง เส้นต้ัง เส้นนอน และส่วนโค้ง โดยเน้นรูปทรงเรขาคณิตแบบเดียวกันท้ังชุด
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ตัวอักษร ตัดทอนหัวตัวอักษรแต่ยังคงสามารถสื่อสารและเข้าใจในสัญญะของตัวอักษรได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังส่งผลให้

ภาพลักษณ์ของตัวอักษรมีความทันสมัย  
ตัวอักษร PSL Kittithada เม่ือนําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบกราฟิกและสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น 

โปสเตอร์ (Poster) แผ่นพับใบปลิว (Leaflet) สื่อโฆษณา (Advertising) แบบเคลื่อนไหวและสื่อโฆษณาภาพนิ่ง นามบัตร 
(Name Card) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เว็บไซต์ (Website) เป็นต้น จะสามารถส่งผลให้งานออกแบบมีภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย

และสากลมากข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างตัวอักษร PSL Kittithada 
ท่ีมา: http://www.fontpsl.com/webpage/promotion/index.php?id=3 

 
3. การตัดทอน “น้อยแต่มาก”  
 

การตัดทอนตัวอักษรใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบ ส่งผลให้ชุดตัวอักษรมีความเรียบง่าย ทันสมัยมากข้ึน 
(อนุทิน วงศ์สรรคกร, 2555) 

การตัดทอนตัวอักษรด้วยรูปทรงเรขาคณิต สังเกตได้ว่าชุดตัวอักษร PSL Kittithada Pro และ PSL Siamsquare 
Pro มีการตัดทอน ได้แก่ หัวตัวอักษร เส้นต้ัง เส้นนอน เส้นโค้ง โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบ ส่งผลให้ชุดตัวอักษรมี

ความเรียบง่าย ทันสมัยมากข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 2 การตัดทอนตัวอักษรด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 3 การตัดทอนตัวอักษรด้วยรูปทรงเรขาคณิต 

 

การตัดทอนรายละเอียดของตัวอักษรเพ่ือให้ตัวอักษรมีความรู้สึกเรียบง่าย และทันสมัยข้ึนแต่ยังคงแสดงความหมาย

ของตัวอักษรได้ ดังตัวอย่างภาพท่ี 1 การตัดทอนปากหรืองอยตัวอักษร ก ไก่ โดยเรียงลําดับจากการตัดทอนน้อยไปมาก 
สังเกตได้ว่าแบบตัวอักษร Quark, DB Ozone X Light Light และ DB Helvethaica X นั้นมีการตัดทอนปากหรืองอย

เส้นหยักเข้าด้านในตัวอักษร ก ไก่ โดยยังคงปากหรืองอยด้านนอกตัวอักษรไว้ ตัวอักษร PSL Kittithada Pro, NP Samita65 
และ PSL ImperialExtra Pro ได้ตัดทอนปากหรืองอยออกไปทั้งหมดแต่เลือกท่ีจะใช้ความแตกต่างของด้านหน้าและด้านหลัง

ตัวอักษรใช้แทนปากหรืองอยของตัวอักษร ก ไก่ ส่วนตัวอักษร PSL Sirintr Pro, PSL Siamsquare Pro และ PSL Smart 
Medium Pro ได้ตัดทอนปากหรืองอยของตัวอักษร ก ไก่ ออกท้ังหมด ซ่ึงทําให้ตัวอักษรมีรูปทรงเรขาคณิตและมีความเรียบ

ง่ายมากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 4 การตัดทอนปากหรืองอยตัวอักษร ก ไก่ 

 

การตัดทอนเส้นสะบัดและหางขมวดม้วนตวัดตัวอักษร ฐ ฐาน สังเกตได้ว่าแบบตัวอักษร DB Helvethaica X, 
PSL Kittithada Pro, DB Ozone X และ PSL Siamsquare Pro มีการตัดทอนเส้นสะบัดและหางขมวดม้วนตวัดเพ่ือให้

ตัวอักษรมีความเรียบง่ายขึ้น 

 
ภาพท่ี 5 การตัดทอนเส้นสะบัดและหางขมวดม้วนตวัดตัวอักษร ฐ ฐาน 

 

ห หีบ จะมีความคล้ายคลึงกับตัวอักษรโรมัน ได้แก่ K โดยมีความเชื่อว่าสามารถทําให้ตัวอักษรมีความเป็นสากล

เรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน (รัชภูมิ ปัญส่งเสริม, 2555) 
การตัดทอนหัวและขมวดม้วนตัวอักษร ห หีบ สังเกตได้ว่าแบบตัวอักษร PSL ImperialExtra Pro, PSL 

Kittithada Pro, DB Ozone X และ PSL Siamsquare Pro มีการตัดทอนหัวและขมวดม้วนเพ่ือให้ตัวอักษรมีความเรียบ

ง่ายข้ึน อีกท้ังการออกแบบตัวอักษรนิยมออกแบบโดยอ้างอิงจากตัวอักษรโรมันซ่ึงตัวอักษร ห หีบ จะมีความคล้ายคลึงกับ
ตัวอักษรโรมัน ได้แก่ K โดยมีความเชื่อว่าสามารถทําให้ตัวอักษรมีความเป็นสากลเรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน  
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ภาพท่ี 6 การตัดทอนหัวและขมวดม้วนตัวอักษร ห หีบ 

 

การตัดทอนหัวม้วน หัวขยักและหางเฉียงตัวอักษร ช ช้าง และ ซ โซ่ สังเกตได้ว่าแบบตัวอักษร PSL ImperialExtra 
Pro, PSL Kittithada Pro, Quark และ PSL Siamsquare Pro มีการตัดทอนหัวม้วน หัวขยักและตัดทอนความยาวของหาง

เฉียงให้มีความสูงกับตัวอักษร ส่งผลในการใช้งานควบคู่กับสระและวรรณยุกต์เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การตัดทอนหัวม้วน หัวขยักและหางเฉียง ช ช้าง และ ซ โซ่ 
 

ตัวอักษร ญ หญิง จะมีความคล้ายคลึงกับตัวอักษรโรมัน ได้แก่ y โดยมีความเชื่อว่าสามารถทําให้ตัวอักษรมีความ

เป็นสากลเรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน (รัชภูมิ ปัญส่งเสริม, 2555) 
การตัดทอนปากงอย และหางตวัดตัวอักษร ญ หญิง สังเกตได้ว่าแบบตัวอักษร Quark, PSL Kittithada Pro, 

PSL Siamsquare Pro, PSL Smart Medium Pro มีการตัดทอนปากงอยและหางตวัด อีกท้ังการออกแบบตัวอักษรนิยม

ออกแบบโดยอ้างอิงจากตัวอักษรโรมันซ่ึงตัวอักษร ญ หญิง จะมีความคล้ายคลึงกับตัวอักษรโรมัน ได้แก่ y โดยมีความเชื่อ
ว่าสามารถทําให้ตัวอักษรมีความเป็นสากลเรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน 

 
 

ภาพท่ี 8 การตัดทอนปากงอยและหางตวัดตัวอักษร ญ หญิง 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการออกแบบชุดตัวอักษรไทยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยได้รับอิทธิพลมาก

จาก มินิมอลลิสม์ (Minimalism) คือ ความเชื่อ และแนวคิด ในยุคสมัยใหม่ (Modernity) โดยการตัดทอนให้รูปแบบตัวอักษร

เรียบง่ายข้ึน และใช้รูปทรงเรขาคณิต ส่งผลให้ตัวอักษรมีความเป็นสากลเรียบง่ายและทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงเม่ือนําตัวอักษรไปใช้

ในงานออกแบบแล้วนั้นสามารถส่งผลให้งานออกแบบน้ัน ๆ มีความทันสมัย ไม่ล้าหลัง  
 ตัวอย่างโปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ืองแม่เบี้ย โดยรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในปี พ.ศ. 2532 – 2558 ได้มีการตัดทอนและ

พัฒนาไปในทิศทางเรียบง่ายขึ้น ทันสมัยมากข้ึน 
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ภาพท่ี 9 เปรียบเทียบการนําตัวอักษรไปใช้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ย 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34193895 
 
4. บทสรุป 
 

รูปแบบตัวอักษรไทยในช่วงก่อนหน้ายุคสมัยใหม่ (Modernity) นั้น จะเป็นตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ตัวอักษรแบบมี

หัว และไม่ปรากฏแบบตัวอักษรไทยในรูปแบบเรียบง่าย  ตัดทอน ใช้รูปทรงเรขาคณิต และแสดงภาพลักษณ์ทันสมัยเท่าใดนัก 
โดยหลังจากท่ียุคสมัยใหม่ (Modernity) ท่ีมีแนวคิด ความเชื่อและเป็นค่านิยมในแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ “น้อยแต่มาก” 
(Minimalism) เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้รูปแบบตัวอักษรไทยได้มีการออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย  ตัดทอน ใช้
รูปทรงเรขาคณิต และแสดงภาพลักษณ์ทันสมัยมากข้ึนและเป็นท่ีนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  

ศิลปะและการออกแบบในแต่ละยุคสมัยนั้น มักได้รับอิทธิพลและปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อ กระแสนิยม 
วัฒนธรรม วิวัฒนาการของมนุษย์ นักออกแบบต้องศึกษาข้อมูลและต้องรับรู้ข่าวสารในแวดวงต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม ความต้องการ รูปแบบส่ือและเทคโนโลยี 
สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลต่อกระแสนิยมในช่วงเวลานั้น ๆ และสามารถส่งผลต่อรูปแบบท่ีนิยมในงานออกแบบได ้ 

ในการออกแบบตัวอักษรให้แสดงภาพลักษณ์ทันสมัยนั้น ต้องคํานึงถึงความเรียบง่าย เน้นรูปทรงเรขาคณิต ตัดทอน

รายละเอียดสิ่งท่ีไม่จําเป็นออก การตัดทอนรายละเอียดนั้นต้องคํานึงถึงการสื่อสารที่ชัดเจนของตัวอักษรด้วย เช่น การ
ออกแบบตัวอักษร ก ไก่ หรือตัวอักษรใดก็ตาม เม่ือตัดทอนรายละเอียดแล้วนั้นจะต้องรับรู้และเข้าใจตรงกันว่าคือตัวอักษร ก 
ไก่ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม และเรื่องการสร้างแบรนด์ โดยนํามาเชื่อมโยงกับ
ชุมชน ท่ีมีแนวทางการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการนําแนวคิดการออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม หรือ Sustainable Design มาสรุปเป็นแนวทาง ให้กับชุมชนหรือผู้ท่ีสนใจ แต่ยังไม่มีงบประมาณหรือการลงทุน
ท่ีมากพอ เพ่ือให้ได้นํามาปรับใช้ หรือใช้ในการสร้างแบรนด์ชุมชนอย่างง่ายท่ีชุมชนสามารถทําเองได้ ในด้านการผลิตสินค้าและ
บริการที่เน้นการออกแบบและใช้แนวคิดเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท่ีเร่ิมจากการลดรายจ่าย พ่ึงพาตนเอง และทําให้ก่อเกิดรายได้ 
โดยการนําไปจําหน่าย และการสร้างแบรนด์ในชุมชนท่ีมีขนาดเล็กและมีการตลาดท่ีไม่กว้างนัก ต้องอาศัยผู้บริโภค ซ่ึงกระแส
การบริโภคในปัจจุบันผู้บริโภคจะมีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและสินค้าท่ีมีการบริการและผลิตสินค้าท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้นการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการสร้างแบรนด์อย่างง่ายท่ีชุมชนสามารถทําได้จะเป็นการช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือตัวชุมชนเอง เกิดความน่าสนใจ และยังสามารถช่วยให้เป็นจุดจดจําให้กับผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย   

 

คําสําคัญ: การออกแบบ  แบรนด์  ชุมชน   
 

Abstract 
 

This article aims to study the environment friendly design and the story of building a brand by 
relating with the community where has the notion to produce environment friendly products and has 
self-reliance by using the environment friendly design or sustainable design to be concluded as a guideline for 
any community or people who are interested in but might not have enough capital to adapt for or simply 
produce community brand by themselves. About the products and services that focused on sustainable 
design and notion, the community starts from decreasing the expense and became more self-reliance, and 
increasing more income by selling. The building of community brand that is quite small and not that wide 
marketing, the consumers are necessary. The recently consumers’ current are more interested in environment 
friendly products and the products which have services and production that more focus on environment 
and health. Therefore, the sustainable design and simple community brand building can help community’s 
products or the community itself to become more interesting and noticeable for customers.  

 

Keywords: design, brand, community 
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1. บทนํา   
 

ในอดีตการเกษตรของไทย เป็นการเกษตรท่ีปลูกไว้ใช้ในครัวเรือน เม่ือมีส่วนท่ีเหลือของผลผลิตจะนํามาแบ่งปันญาติ

พ่ีน้อง และแลกเปลี่ยนเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันกระแสอุตสาหกรรมของประเทศทางตะวันตกนั้นได้เข้ามาใน

ประเทศไทยอย่างมาก ทําให้เกษตรกรไทยขาดการพึ่งพาตนเอง เนื่องจากการเข้ามาของอุตสาหกรรมท่ีต้องการผลผลิตทาง

การเกษตรสูง เกษตรกรจึงหันไปพ่ึงสารเคมีในการเร่งผลผลิต เพราะสารเคมีทําให้ได้ผลผลิตเห็นผลไว แต่สร้างความเสียหาย

ระยะยาว คือ สุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจากการสารเคมีสะสมเป็นเวลานาน และย่ิงใช้สารเคมีดินย่ิงเสื่อมโทรม ผลผลิตท่ีได้

ลดน้อยลง เม่ือผลผลิตน้อย เงินท่ีได้ไม่เพียงพอสําหรับการทําเกษตรคร้ังต่อไปทําให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน ทําให้เกิดเป็นปัญหา

หลักในปัจจุบันของเกษตรกรไทย การหันมาทําเกษตรแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการทําธุรกิจชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมแม้จะไม่ได้ผลผลิตท่ีมากมายในเวลาอันรวดเร็วแต่เม่ือได้เวลาท่ีผลผลิตออกมา ก็มีมากพอท่ีจะนํามากินเองในครัวเรือน

และแบ่งออกขายได้ อีกท้ังยังเป็นการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนอีกด้วย  
การสร้างแบรนด์ ให้กับสินค้าหรือบริการ ดูเหมือนจะเป็นคําท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในการ

สร้างธุรกิจ แบรนด์ถูกนํามาใช้ในการทําธุรกิจอย่างกว้างขวาง ส่วนในมิติของชุมชน การสร้างแบรนด์ ไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้อง

เป็นธุรกิจท่ีต้องใหญ่โตหรือต้องมีงบประมาณมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจขนาดเล็กกลับต้องมีแบรนด์

เป็นตัวช่วย ในการประสบความสําเร็จ ไม่ว่าผู้ประกอบการหรือชุมชนจะมีเงินทุนหรือไม่ก็ตาม เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว ผู้บริโภค

ต่างหากท่ีเป็นคนกําหนด “ภาพลักษณ์ของแบรนด์” อย่างแท้จริงทันทีท่ีผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการ นั้น ๆ แล้ว    
 

2. การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการสร้างแบรนด์ 
 

 ปัจจุบัน การออกแบบอย่างย่ังยืน (Sustainable Design) หรือท่ีเรียกกันว่า การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม ได้ถูก
นํามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างแบรนด์ การพัฒนาสินค้า และงานบริการ อันท่ีจริง Sustainable Design 
ไม่ได้เป็นเร่ืองใหม่เลย Sustainable Design ถือเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวเรามาก มาต้ังแต่อดีต เช่นเวลาเราไปตลาดซ้ือขนมครก เรา
จะเห็นแม่ค้านํากระทงใบตองมาใส่ขนมให้เราแทนกล่องโฟม การนํายางรถยนต์มาเป็นท่ีปลูกผัก เป็นถังขยะ เป็นรองเท้า ก็ถือ
ได้ว่าเป็นการนําทรัพยากรที่ไร้ค่ามาออกแบบให้เกิดคุณค่าข้ึนมาอีก Sustainable Design คือแนวทางการออกแบบท่ีไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่างานออกแบบชิ้นนั้นจะเป็นงานขนาดเล็ก หรืองานขนาดใหญ่ อย่างอาคาร สถาปัตยกรรม 
หรือแม้กระท่ังฉลากชิ้นเล็กชิ้นเดียว โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังน้ี (สุวิทย์ วงศ์รุจิราวานิชย์, 2554, หน้า 17) 

1. การเลือกใช้ทรัพยากร หมายถึง การรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง การคิดค้นวัสดุ 
และวิธีการใหม่ หรือการเลือกใช้วัสดุท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได้ง่าย 

2. การลดปริมาณการใช้งาน หมายถึง การใช้วัสดุหรือทรัพยากรในการผลิตให้น้อยท่ีสุดแต่ให้ได้มาซ่ึงคุณภาพท่ี

เท่าเดิมหรือสูงกว่า การเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ํา เป็นต้น 
3. การใช้ซํ้าหรือการรีไซเคิล หมายถึง การนําของเก่าท่ีไร้คุณค่านํากลับมาใช้ใหม่ บางชนิดอาจจะต้องผ่าน

กระบวนการรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว จะถูกหลอมละลายนํากลับมาใช้ใหม่ 
Sustanable Design ไม่ได้จํากัดอยู่ภายใน 3 ข้อ ท่ีได้กล่าวมา ยังมีการออกแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกหลาย

วิธีการด้วยกัน เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ช่องทางในการ

สื่อสารท่ีลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง 
เม่ือรูปแบบ ของการซ้ือขายสินค้า หรือการรับรู้ข่าวสารเปล่ียนแปลงไป การรับรู้หรือการซ้ือขายทางออนไลน์ จึงมี

บทบาทในการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันผู้ผลิตรายเล็ก จึงต้องรู้เท่าทันตลาด และผู้บริโภค ว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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ยุคของการตอบแทนสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจ “คิดดี ใจดี” เป็นยุคท่ีผู้ผลิตจะหารายได้แล้ว ยังต้องมีแนวคิดท่ีจะตอบแทนสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้น

อีกด้วย เพราะบางข้ึนตอนหรือบางผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านมลพิษ เสียง น้ําเสีย เป็นต้น 
เช่นโครงการของ SCG ภายใต้แนวคิด Eco Value ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตกระดาษ 
(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวานิชย์, 2554, หน้า 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 SCG ภายใต้แนวคิด Eco Value 
ที่มา: www.scg.com 

 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายความถึง สินค้าท่ีมีขนาดใหญ่และเงินถึงอย่างเดียว 
เราสามารถนําแนวคิดในการออกแบบ หรือการสร้างแบรนด์ มาใช้กับสินค้าและบริการของชุมชนได้ เช่น 

เทปม้วนเมล็ดพันธ์ุ Reel Gardening ความต่ืนตัวเรื่องภาวะโลกร้อนทําให้เกิดนวัตกรรมทางการออกแบบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึน Reel Gardening เป็นเทปม้วนกระดาษ ท่ีมีการบรรจุเมล็ดพันธ์ไว้ภายในโดยมีระยะ

หว่านเม็ดในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ซ่ึงแตกต่างจากการขายเมล็ดพันธ์ฎบรรจุซองกระดาษ เทปกาวนี้สามารถ 
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อีกท้ังยังทําหน้าท่ีปกป้องเมล็ดพันธ์ุในช่วงเริ่มต้นให้ปลอดภัยจากนกหรือแมลงได้เป็นอย่างดี  
(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวานิชย์ ,2554 , หน้า 69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 Reel Gardening 
ที่มา: https://reelgardening.co.za/ 
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Biodegradable กับบรรจุภัณฑ์สีเขียว Biodegradable coconut box เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุท่ีสามารถย่อย

สลายได้ คือ ใยมะพร้าว สามารถนํากล่องไปเพาะเมล็ดพันธ์ฎได้โดยการเติมตินลงไปแล้วนําไปวางในสวนเม่ือต้นไม้เติบโตข้ึน

บรรจุภัณฑ์ก็จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ พร้อมกับต้นไม้ใหญ่ในอนาคต (สุวิทย์ วงศ์รจุิราวานิชย์, 2554, หน้า 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 biodegradable 

ที่มา: https://www.pinterest.com/pedrickcase/biodegradable-packaging/ 
 
 การสร้างแบรนด์  

 แบรนด์ คือการแสดงตัวตนของสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคได้รู้จักและจดจํา ความเป็นแบรนด์ยังรวมถึง ชื่อ 
บุคลิกภาพ ลักษณะ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสินค้าไว้ด้วย ในการสร้างแบรนด์นั้นจะต้องมีการบริการ และมีสินค้าท่ีดีทํา

ให้ผู้บริโภคจําแบรนด์ของเราให้ได้ในคร้ังแรก และอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ เป็นความทรงจําท่ีมีชีวิต สามารถ เกิดได้ โตได้ และ
ตายได้ เช่นกัน การสร้างจุดจดจําอย่างต่อเนื่องทําให้แบรนด์มีชีวิตต่อไปได้อย่างยาวนาน ซ่ึงหมายความว่า สินค้า และรายได้
ของชุมชนก็จะเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงแบรนด์ยังเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (เสรี วงษ์มนฑา. 
ดร.ชุษณะ เตชคณา, 2550, หนา้ 12) 
 

การสร้าง Brand Image ที่ชัดเจนและสื่อสารให้โดนใจ  
 ในปัจจุบันกระแสการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ทําให้ผู้ผลิตต้องตามผู้บริโภคให้ทัน การสร้างกลยุทธ์ ให้กับสินค้าตัวเองจึง

เป็นบทบาทสําคัญในการสร้างจุดจดจําให้กับลูกค้า และยังช่วยสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกว่าให้กับสินค้าและบริการได้ด้วย 
ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน  
 สําหรับผู้บริโภคนั้น การจดจําตราสินค้าถือเป็นเรื่องรองจากรสชาติท่ีได้จากการชิม แต่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากท่ีจะเป็น

จุดจดจํา สิ่งสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า คือ การให้ข้อความสื่อสารท่ีชัดเจน การนําเสนอท่ีเหมาะสม การ
เลือกใช้สื่อในการนําเสนอตราสินค้า และสุดท้ายการสมํ่าเสมอของการสื่อสาร ท้ังนี้เพ่ือเป็นการกําหนดจุดยืนของแบรนด์ให้เข้า

กับผู้บริโภค ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการสร้างแบรนด์ให้มีความย่ังยืนได้ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าเพ่ือให้เกิดการ

จดจํา จึงจําเป็นต้องมีบุคลิก (Brand Personality) ของชุมชนนั้น ๆ ด้วย เพ่ือแสดงตัวตนและการมีจุดยืนของตัวเองและ

สามารถทําให้ผู้บริโภคจดจําได้ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ ,2558 ,หน้า 27) 
 การสร้างแบรนด์ชุมชน อย่างง่าย คือการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์ อื่น ๆ 
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ การสร้างเอกลักษณ์และตัวตนท่ีมีความชัดเจน การสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคให้มีการจดจํา 
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ชื่อ หรือสินค้าของชุมชนตลอดเวลา ดังท่ี ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจอินทรีย์ ได้มีการผลิตสินค้าและมีการพ่ึงพาตนเอง 
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ตราสินค้า ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจอินทรีย์  
ที่มา: https://www.facebook.com แค่เพียงพอ ก็พอเพียง 

 
3. การพ่ึงพาตนเองของชุมชน ด้วยการเกษตรแบบ “เหลือจากกินเก็บไปขายให้ได้เงิน” 
 

นางสาวอรุณี พุทธรักษา ได้เร่ิมจากการเป็นนักพัฒนาชุมชนรับงบประมาณจากทางเอกชน กองทุนเพ่ือสังคม ได้
ทํางานเกี่ยวกับชุมชนให้ชาวบ้านพ่ึงพาตนเองได้ และเข้ามาทํางานด้านพัฒนาชุมชนแนะนําให้ชาวบ้านรู้ว่า เกิดปัญหาอะไร มี
หนี้สิน ยากจน รายได้ไม่พอ เม่ือชาวบ้านทราบปัญหา จึงได้ทําการเริ่มจัดต้ังกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ และใช้ชื่อว่า “ศูนย์

เรียนรู้พ่ีน้อง สองตําบล” เร่ิมจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเริ่มจากเงินออมและเงินปล่อยกู้ และกําไรเป็นสวัสดิการเป็น

เงินปันผลคืนให้กับผู้ท่ีอยู่ในกลุ่ม และในเวลาต่อมา ทางกลุ่มเริ่มมีความสนใจเก่ียวกับเร่ืองการทําเกษตร ซ่ึงในชุมชนมีการทํา

เกษตรกรรมเป็นจํานวนมาก แต่ปัญหาคือเม่ือชาวบ้านย่ิงทําย่ิงเป็นหนี้สินมากข้ึน และมีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก สารเคมี
ท่ีใช้ก็มีราคาแพง ผลผลิตก็เสื่อมสภาพลง เนื่องจากสารเคมีสะสมในดิน และเม่ือปี 2547 สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมโครงการดูงาน

ปราชญ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่าอยากกลับมาทําเกษตรอินทรีย์ท่ี ไม่ใช้ปุ๋ย ยา สารเคมี 
เนื่องจากในอดีตท่ีทําเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ก็ยังมีผลผลิตท่ีดี ไม่มีหนี้ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเกิดการใช้

สารเคมีมาก ทําให้คนในยุคปัจจุบัน เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย ปี 2549 ทางกลุ่มได้สนใจศึกษาการทําเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
โดยเร่ิมจากการปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือนเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เม่ือเข้าใจการทําเกษตรอินทรีย์แล้ว จึงได้กลับมาทํา

เกษตรท่ีกลุ่ม โดยเริ่มจากการปลูกไม้ยืนต้นเป็นอันดับแรกเพ่ือเป็นไม้บํานาญในอนาคต และปลูกต้นไผ่รอบพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกัน

สารเคมีจากพ้ืนท่ีบริเวณข้าง มีการทําปุ๋ยชีวภาพใช้เองภายในกลุ่ม และทางหน่วยงานของรัฐบาล มีการอบรมสอนการทําปุ๋ย

ปลูกพืช ทําบ้านดิน น้ํายาอเนกประสงค์ การแปรรูปอาหาร เม่ือเกิดความชํานาญก็สามารถสอนให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วย 
และเม่ือปี 2551 ได้เริ่มการทํานาอินทรีย์โดยการช่วยกันของคนในกลุ่มและชาวบ้านท่ีมาเรียนรู้ เป็นนารวมโดยแบ่ง

ผลประโยชน์กัน เม่ือชาวบ้านท่ีมาเรียนรู้ได้รับความรู้ ก็กลับไปทําเองท่ีบ้าน ปี 2554 ได้เริ่มนําผลผลิตของกลุ่ม ออกไป
จําหน่ายสู่ตลาดท่ีกว้างข้ึน เพ่ือมีรายได้ใช้จ่าย ค่าน้ํา ค่าไฟ ในครอบครัว และได้รับการทาบทามจากโรงแรมให้ส่งผลผลิตโดย

โรงแรมท่ีใช้เกษตรอินทรีย์ จนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบัน “ศูนย์เรียนรู้พ่ีน้อง สองตําบล” ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจอินทรีย์” มี

สมาชิกท่ีมีการอบรม และปลูกผลผลิตจากการไม่ใช้สารเคมี ดังนั้น ผู้บริโภคจะม่ันใจได้ว่า ปลอดภัย และยังมีการแปรรูปจาก

วัตถุดิบในกลุ่ม เช่น กล้วยตาก น้ําตาลอ้อย ไซเดอร์กล้วย ฯลฯ โดยมีแหล่งจําหน่ายท่ีเป็นหลัก คือ ตลาดสุขใจ ท่ีเน้นการ

จําหน่ายสินค้าอินทรีย์ สินค้าเพ่ือสุขภาพ เท่านั้น โดยตลาดสุขใจจะใส่ใจกับการลดใช้ถุงพลาสติก แต่ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1549



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1577 

กลุ่มในปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกแบบท่ีใช้แนวคิดการออกแบบเพ่ือสภาพแวดล้อมมากนัก แต่ทางกลุ่มก็ได้คํานึงถึง

กระบวนการผลิต และการย่อยสลาย ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในอนาคตแนวทางการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม ก็น่าจะมีบทบาทเข้ามา

ในกลุ่มเพ่ือการสร้างจุดจดจําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน (ศุภกร ป้อมกระสันต์, 2560, หน้า 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมของชุมชน 
ที่มา: https://www.facebook.com แค่เพียงพอ ก็พอเพียง 

 
4. บทสรุป 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการให้พ่ึงตนเองให้ได้ทุกระดับ เร่ิมจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว ต้องพ่ึงตนเองได้ใน

ระดับพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย พอมีพออยู่พอกินได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนอื่นจนเป็นการสร้างความลําบากให้คนอ่ืน จนมาถึงการอยู่
ร่วมกันเป็นจํานวนมากคือ ชุมชน การรวมกลุ่มกันทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ การผลิตเพ่ือขาย จึงเป็น

การสร้างฐานรากที่ดีในชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างฐานรากท่ีเข้มแข็ง และการท่ีไม่ต้องด้ินรนทํางานแบบเอาเป็น

เอาตายเพื่อให้มีรายได้จึงเป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่การก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนต้องย่ังยืน จึงต้องอาศัยแนวคิดการออกแบบ 
และการสร้างแบรนด์ เพ่ือให้เกิดการจดจําสําหรับผู้บริโภค อย่างง่ายและชุมชนสามารถทําได้เอง โดยท่ีไม่ต้องไปอาศัย
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การตลาดท่ีแสนแพง เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีง่าย และลดใช้พลาสติก หรือใช้วัสดุธรรมชาติท่ีสามารุหาได้ง่ายในชุมชน

มาเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์งตนเอง ให้เป็นท่ีน่าจดจํา และเป็นการลดต้นทุน เพราะในเม่ือชุมชนยังมีเงินทุนไม่มากพอ ก็
ต้องอาศัยการจดจําท่ีไม่ซํ้าใคร และการพูดกันปากต่อปาก จึงทําให้สินค้าหรือบริการของชุมชน ติดตา ติดใจผู้บริโภคได้

ยาวนาน (เสรี พงศ์พิศ, 2550, หน้า 66) 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความน้ี เกิดข้ึนได้และสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้โอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการช่วยเหลือ

แนะนําของ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ซ่ึงได้ชี้แนะและให้โอกาสให้เขียนบทความนี้  
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ กรรมการผู้อ่านบทความ ท่ีกรุณาให้เกียรติ ซ่ึงได้กรุณาตรวจแก้ไขบทความฉบับนี้ให้

ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมของชุมชน. ค้นเม่ือ 29 พฤษภาคม 2562  จาก https://www.facebook.com แค่เพียงพอ ก็พอเพียง 
ตราสินค้า ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจอินทรีย์. ค้นเม่ือ 29 พฤษภาคม 2562  จาก https://www.facebook.com 

แค่เพียงพอ ก็พอเพียง 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2558). Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด. กรุงเทพฯ: มติชน. 
ศุภกร ป้อมกระสัน. (2560). สารคดีแนะนํากลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เรื่อง ปลูกไว้กิน เก็บไว้ขาย.  
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บทคัดย่อ  

 
บทปัญหาจริยธรรม ในการยินดีรับค่าตอบแทนเกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติเพ่ือศึกษาว่าการยินดีรับผลตอบแทน

เกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติของผู้บังคับบัญชา ผิดหลักจริยธรรมหรือไม่ เนื่องจากผู้รับมิได้เป็นผู้กระทําเองโดยตรง โดยศึกษา
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์จริยธรรมของพุทธจริยศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า เกณฑ์หรือมาตรการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมใน
พุทธจริยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 

1. เกณฑ์หลักหรืออริยเกณฑ์เป็นเกณฑ์ใช้มูลเหตุแห่งเจตนากระทําเป็นสิ่งบ่งชี้ ถ้าเจตนาแห่งการกระทํามีกุศลมูล
เป็นมูลเหตุ การทํานั้นดีถูกต้อง แต่ถ้ามีอกุศลมูลเป็นมูลเหตุ การกระทํานั้นชั่วไม่ถูกต้อง และวินิจฉัยสภาวะจิตว่าเม่ือทําแล้ว
จิตใจเจริญด้วยกุศลธรรมหรือไม่ถ้าเจริญด้วยกุศลธรรม เป็นการกระทําท่ีดีแต่ถ้าไม่ จัดเป็นความชั่ว  

2. เกณฑ์รองหรือโลกิยเกณฑ์ประกอบไปด้วยมโนธรรม คําตําหนิหรือยกย่องของวิญญูชน ผลของการกระทําเป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษแก่ตนและผู้อ่ืนหรือไม่อย่างไร 

เม่ือใช้หลักพุทธจริยศาสตร์ท้ัง 2 เกณฑ์มาวินิจฉัยประเมินคุณค่าทางจริยธรรม การยินดีรับผลตอบแทนเกินความ
เป็นจริงจากการตัดสินเชิงฉันทาคติของผู้บังคับบัญชา พบว่าผิดหลักจริยธรรมทุกเกณฑ์ท้ังเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง เพราะ
เกณฑ์ท้ัง 2 เป็นวิถีท่ีมุ่งเน้นเจริญสติปัญญาและกุศลธรรมให้เกิดแก่เวไนยสัตว์เป็นหลักสําคัญเท่านั้น  

 
คําสําคัญ: พุทธจริยศาสตร์  เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  ดุลพินิจเชิงฉันทาคติ 
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Abstract 
 

Ethical Problem in Officer’s willingness to Receive Unreal Remuneration from Desire discretion to 
study whether the willingness to receive exaggerated returns from the discretion of the supervisor Is it ethical? 
Because the recipient is not the person acting directly By studying under the ethical framework of Buddhist 
ethics According to studies, it has been found that Criteria or measures for judging ethical values in Buddhist 
ethics are divided into 2 levels: 

 1. The main criterion or noble criterion is the criterion to use the cause of intent to act as an indication. 
If the intention of action is charity, the value is the cause. Doing that is good, correct But if there is a sin That 
action is evil and wrong. And diagnosing mental conditions that, when done, the mind is prosperous with 
virtue or not. It's a good act, but if not Organized as evil 

2. Secondary criteria or criteria comprising conscience Blame or praise of a sane person The result 
of the action is beneficial or harmful to himself and others or not. 

When using the two principles of Buddhist ethics to judge ethical values The willingness to receive 
exaggerated returns from the judgments of the supervisors Found that all ethical principles were wrong, 
both the main criteria and the secondary criteria Because both criteria Is a way that focuses on prosperity, 
wisdom and charity.  
 
Keywords: Buddhist ethics, ethical criteria, desire discretion 
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1. บทนํา  
 

ความไม่ยุติธรรมหรือความลําเอียง เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดมีคู่กับสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นท่ีรับรู้ได้ท้ังเชิง

ประจักษ์และข้อมูลข่าวสาร อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกองค์กร จะต้องมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้าง จะเห็นได้จาก

บรรยากาศในองค์กรต่าง ๆ เม่ือมีการประเมินผลงานเพ่ือปรับเลื่อนข้ันเงินหรือตําแหน่งหน้าท่ี เรามักจะได้ยินคําตัดพ้อต่อว่า

ปรับทุกข์ระบายความในใจ ด้วยคําท่ีว่า อคติ ลําเอียง ไม่ยุติธรรม และเห็นแก่ญาติเพ่ือนพ่ีน้องพวกพ้อง  มากบ้างน้อยบ้าง

ตามมา และทําให้ดูเหมือนเป็นเร่ืองปกติในบางมุมมองของสังคม  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ท่ีตระหนักถึงผลกระทบและได้มี

การศึกษาถึงปัญหาสาเหตุและผลกระทบ ซ่ึงการศึกษาจะเน้นท่ีระบบหรือผู้บริหารในเชิงจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่  ปัญหาน้ี   ถ้า
พิจารณาด้วยหลักจริยศาสตร์ มีประเด็นศึกษา 3 ประเด็นคือ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้เสียเปรียบ และผู้ได้เปรียบ ซ่ึงท่ีผ่าน

มาการศึกษาจะเน้นไปท่ี หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาและผู้เสียเปรียบ แต่ผู้ท่ีได้เปรียบยังมีการศึกษาถึงปัญหาจริยธรรมใน

สภาวการณ์เช่นนี้ ดังนั้น ในบทความนี้จะศึกษาถึงปัญหาจริยธรรมของผู้ได้เปรียบหรือผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์เกินความเป็นจริง

จากการวินิจฉัยเชิงฉันทาคติของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา  ด้วยหลักของพุทธจริยศาสตร์ เนื่องจากสังคมไทยมีหลักธรรมใน

พุทธศาสนาเป็นมาตรฐานในการดํารงชีวิตเป็นส่วนใหญ่และหลักพุทธจริยศาสตร์มีหลักวินิจฉัยต้ังแต่พฤติกรรมภายนอกท่ีเห็น

ได้ชัดเจนคือ ทางกายและวาจา จนถึงหลักเกณฑ์ท่ีวินิจฉัยพฤติกรรมหรือสภาวะแห่งจิต หรือหลักเกณฑ์ท่ีเป็นสมมติบัญญัติอัน

เป็นกติกาข้อตกลงใช้ร่วมกันของสังคมมีลักษณะสัมพัทธ์ (relative ethics) และหลักเกณฑ์ท่ีเป็นปรมัตถบัญญัติซ่ึงเป็นหลัก

ความจริงสากล (absolute ethics)  ซ่ึงเป็นหลักวินิจฉัยพฤติกรรมของจิต  ดังนั้นมาตรการทางจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์จึง

มีหลักวินิจฉัยท่ีครอบคลุมระดับพ้ืนฐานทางกาย (กายกรรม) วาจา (จีกรรม) ไปถึงพฤติกรรมทางใจ (มโนกรรม) ซ่ึง เป็นบรรทัด

ฐานของปุถุชนและผู้เข้าสู่วิถีแห่งอริยบุคคล  เพราะฉะนั้น จึงมีรายละเอียดในการวินิจฉัยปัญหาจริยธรรมได้กว้างและลึกซ้ึง 
แม้ในบางบทบัญญัติ จะดูเหมือนมีมาตรการท่ีไม่ชัดเจนก็ตาม ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญคือ             
1) ลักษณะของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์ 2) ประเภทของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์ และ                   
3) หลักการตัดสินจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์  

 
2. เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์   
 

2.1 ความหมายและลักษณะของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม 
คุณค่าทางจริยธรรมตามหลักจริยศาสตร์ท่ัวไป การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมว่า ผิด หรือถูก นั้น ขึ้นอยู่กับการ

กระทํานั้น สัมพันธ์กับอุคมคติของชีวิตในลักษณะใด กล่าวคือการกระทําท่ีประเมินค่าว่า ดี หรือถูก ต้อง เหมาะสมจะต้องเป็น

กระทําท่ีสอดคล้องกับอุคมคติ หรือเป็นการกระทําท่ีนําผู้กระทําไปสู่อุดมคติของชีวิตเท่านั้น ส่วนการกระทําท่ีประเมินค่าว่า ชั่ว 
หรือไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เป็นกระทําท่ีไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งเบี่ยงเบนออกพ้นจากอุดมคติ นั่นหมายความว่าการประพฤติ

ปฏิบัติท่ี ดีหรือถูกต้องนั้น คือการประพฤติปฏิบัติในหลักการท่ีเป็นวิถีสู่จุดหมายสูงสุดหรือสิ่งท่ีดีท่ีสุดของชีวิต ส่วนการ

ประพฤติปฏิบัติท่ีชั่วหรือผิด นั้นคือการประพฤติปฏิบัติท่ีขัดแย้งหรือสวนทางกับอุดมคติ  นี้เป็นการวินิจฉัยหรือตัดสินคุณค่า

ของการกระทําทางจริยธรรม ส่วนสิ่งท่ีใช้ชี้วัดหรือประเมินค่าของการกระทํานั้นว่าถูกหรือผิด เรียกว่า เกณฑ์ตัดสินหรือบรรทัด

ฐาน (criteria) (เอ็นไซโคลปีเดียบริตานิกาอินซ์ encyclopedia Britannica inc) เกณฑ์ตัดสินคุณค่าจริยธรรมท่ีมนุษย์นํามาใช้

มีปรากฏอยู่ ในศาสนา ปรัชญา ค่านิยมของสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย จิตสํานึก และเจตจํานง สิ่งเหล่านี้  เป็น

หลักสําคัญของวิชาจริยศาสตร์   
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2.2 ลักษณะและท่ีมาของประเภทของเกณฑ์ 
 

2.2.1 ลักษณะของเกณฑ์ 
 เกณฑ์หรือมาตรการทางจริยธรรม 2 ระดับ แม้จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานซ่ึงมีหลักปฏิบัติท่ี

มุ่งขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นและอยู่เหนือโลก แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะท่ีแท้จริงของมนุษย์ท่ียังต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

โลกในหลายลักษณะ พระพุทธองค์จึงได้ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ ไว้ 2 ระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตสองระดับ คือ
เป้าหมายของผู้ต้องการอยู่เหนือโลกและ เป้าหมายของผู้ต้องการอยู่กับโลกอย่างสุขสงบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสัจธรรมท้ัง

สองประเภทคือสมมติสัจจะ (Conventional Truth) และปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) สมมติสัจจะ คือความจริงระดับ
สมมติ เป็นสิ่งท่ีมนุษย์กําหนดและบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้สื่อสารเรียนรู้กันในสังคมอันเป็นวิถีแห่งโลก มีท้ังสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสิ่งท่ี

เป็นนามธรรม ส่วนปรมัตถสัจจะเป็นเรื่องของความจริงตามธรรมชาติเป็นสภาวธรรมแท้ ๆ ของสิ่งท้ังปวง อันได้แก่รูปธรรม

และนามธรรม โดยจําแนกออกเป็น จิต เจตสิก รูป นิพพาน ความจริงระดับนี้มิได้ขึ้นอยู่การรับรู้หรือการกําหนดของมนุษย์ ไม่
ว่าจะมีผู้ใดเข้าไปรับรู้ความจริงนี้หรือไม่ก็ตาม ความจริงนี้ก็ยังคงมีอยู่และเป็นจริงตามสภาวะเช่นนั้นตลอดไป 

 

 2.2.2 ที่มาของเกณฑ์ 
     เกณฑ์หรือมาตรการทางจริยธรรม 2 ระดับ แม้จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานซ่ึงมีหลักปฏิบัติท่ี

มุ่งขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นและอยู่เหนือโลก แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะท่ีแท้จริงของมนุษย์ท่ียังต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

โลกในหลายลักษณะ พระพุทธองค์จึงได้ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ ไว้ 2 ระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตสองระดับ คือ
เป้าหมายของผู้ต้องการอยู่เหนือโลกและ เป้าหมายของผู้ต้องการอยู่กับโลกอย่างสุขสงบ  และเพื่อให้สอดคล้องกับสัจธรรมท้ัง

สองประเภทคือสมมติสัจจะ (Conventional Truth) และปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) สมมติสัจจะ คือความจริงระดับ
สมมติ เป็นสิ่งท่ีมนุษย์กําหนดและบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้สื่อสารเรียนรู้กันในสังคมอันเป็นวิถีแห่งโลก มีท้ังสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสิ่งท่ี

เป็นนามธรรม ส่วน ปรมัตถสัจจะเป็นเร่ืองของความจริงตามธรรมชาติเป็นสภาวธรรมแท้ ๆ ของสิ่งท้ังปวง อันได้แก่รูปธรรม

และนามธรรม โดยจําแนกออกเป็น จิต เจตสิก รูป นิพพาน ความจริงระดับนี้ มิได้ขึ้นอยู่การรับรู้หรือการกําหนดของมนุษย์ ไม่
ว่าจะมีผู้ใดเข้าไปรับรู้ความจริงนี้หรือไม่ก็ตาม ความจริงนี้ ก็ยังคงมีอยู่และเป็นจริงตามสภาวะเช่นนั้นตลอดไป 

    คําว่า สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะในพระไตรปิฎก มิได้มีปรากฏชัดเจน  แต่จะมีชัดเจนในชั้นอรรถกถา (อรรถ
กถาเป็นคัมภีร์ท่ีอธิบายขยายความท้ังเนื้อหาและคําศัพท์เพ่ิมจากพระไตรปิฎก) เช่น อรรถกถา สุมังคลวิลาสินี  ขยายความ 
โปฏฐปาทสูตรจากพระสุตตันตปิฎก ท่ีมีข้อความบางส่วนว่า ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะทรงเปรียบเทียบพยากรณ์

ของพระองค์กับพยากรณ์ของจิตต์บุตรควาญช้างนั้น จึงตรัสว่า เอวเมว โข จิตฺตดังนี้เป็นต้น เม่ือจะทรงแสดงอรรถนี้โดยอุปมา

อีก จึงตรัสว่า เสยฺยถาปิ จิตฺต ควา ขีรํ เป็นต้น. 
    ในบทนั้น มีเนื้อความโดยย่อดังนี้ นมสดมีจากโค นมส้มเป็นต้นมีจากนมสดเป็นต้น ในข้อนี้ สมัยใดยังเป็นนมสด

อยู่ สมัยนั้นก็ไม่ถึงซ่ึงอันนับ คือ นิรุตต์ิ นาม โวหารว่าเป็นนมส้ม หรือเป็นเนยใสเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึง เพราะเหตุอะไร 
เพราะไม่มีธรรมท้ังหลายท่ีได้โวหารเป็นต้นว่านมส้ม แต่สมัยนั้นถึงซ่ึงอันนับว่าเป็นนมสดอย่างเดียวเพราะเหตุไร เพราะมีธรรม

ท้ังหลายซ่ึงเป็นอันนับคือ นิรุตต์ิ นาม โวหารว่า นมสด. ในบทท้ังปวงก็นัยนั้น. 
    บทว่า อิมา โข จิตฺต ความว่า ดูก่อนจิตต์ การได้อัตตภาพอันหยาบการได้อัตตภาพอันสําเร็จแต่ใจ และการ

ได้อัตตภาพอันไม่มีรูป เหล่านี้แล เป็นโลกสัญญา. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการได้อัตตภาพ 3 อย่างเบื้องตํ่าอย่างนี้ว่า 
เหล่านั้นเป็นเพียงชื่อในโลก เป็นเพียงสัญญา เหล่านั้นเป็นเพียงภาษาในโลก เป็นเพียงแนวคําพูด เป็นเพียงโวหาร เป็นเพียง

นามบัญญัติ ดังนี้แล้ว บัดนี้จึงตรัสว่า นั้นท้ังหมด เป็นเพียงโวหาร. เพราะเหตุอะไร.  เพราะโดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์ โลกนั้นสูญ 
ว่างเปล่า.ก็กถาของพระพุทธเจ้าท้ังหลายมีสองอย่างคือ สัมมติกถา และปรมัตถกา. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1555



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1583 

    ในกถาท้ังสองอย่างนั้น กถาว่า สัตว์ คน เทวดา พรหม เป็นต้นชื่อว่า สัมมติกถา. กถาว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ขันธ์ ธาตุ อายตนะสติปัฏฐาน สัมมัปปธานเป็นต้น ชื่อว่า ปรมัตถกถา. ในกถาเหล่านั้น ผู้ใด ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
สัตว์ คน เทวดา หรือพรหม ย่อมสามารถเพื่อรู้แจ้ง เพ่ือแทงตลอด เพ่ือนําออกจากทุกข์ เพ่ือถือเอาซ่ึงการจับธง คือพระอรหัต

ด้วยสัมมติเทศนา พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะตรัสว่าสัตว์ คน เทวดาหรือว่าพรหม เป็นเบื้องต้นแก่ผู้นั้น. ผู้ใดฟังธรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เป็นต้นว่า อนิจจัง หรือทุกขัง ด้วยปรมัตถเทศนา ย่อมอาจเพ่ือรู้แจ้ง เพ่ือแทงตลอด เพ่ือนําออกจากทุกข์ เพ่ือถือเอาซ่ึง

การจับธง คือพระอรหัต พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่า อนิจจัง หรือว่าทุกขังแก่ผู้นั้น 
เพราะฉะนั้น จึงไม่แสดงปรมัตกถาก่อน แม้แก่สัตว์ผู้จะรู้ด้วยสัมมติกถา แต่จะทรงให้รู้ด้วยสัมมติกถาแล้ว จึงทรงแสดงปรมัตถ

กถาในภายหลัง จะไม่ทรงแสดงสัมมติกถาก่อน แม้แก่สัตว์ผู้จะรู้ด้วยปรมัตถกถาแต่จะทรงแสดงให้รู้ด้วยปรมัตถกถาแล้ว จึง
ทรงแสดงสัมมติกถาในภายหลัง.แต่โดยปกติเม่ือทรงแสดงปรมัตถกถาก่อนเทียว เทศนาก็จะมีอาการหยาบเพราะฉะน้ัน 
พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงแสดงสมมติกถาก่อนแล้ว จึงทรงแสดงปรมัตถกถาในภายหลัง แม้เม่ือจะทรงแสดงสัมมติกถา ก็จะ
ทรงแสดงตามความเป็นจริงตามสภาพ ไม่เท็จ แม้เม่ือจะทรงแสดงปรมัตถกถา ก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงตามสภาพ ไม่เท็จ

โบราณจารย์กล่าวคาถาไว้ว่า 
 

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเม่ือจะตรัสก็ตรัสสัจจะ 2 อย่างคือ 
สัมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ จะไม่ได้สัจจะท่ี 3 
สังเกตวจนะเป็นสัจจะ เป็นเหตุแห่งโลกสัมมติ 

ปรมัตถวจนะเป็นสัจจะ เป็นลักษณะมีจริงแห่งธรรมท้ังหลายดังนี้. 
 

    บทว่า ยาหิ ตถาคโต โวหรติ อปรามสนฺโต ความว่า พระตถาคตทรงประมวลเทศนาว่า ชื่อว่า ไม่ทรงเกี่ยวข้อง

เพราะไม่มีความเก่ียวข้องด้วยตัณหามานะ และทิฏฐิ ตรัสด้วยโลกสมัญญา ด้วยโลกนิรุตติ ทรงจบเทศนา ด้วยยอดคือพระ

อรหัต คําท่ีเหลือในบทท้ังปวงมีอรรถง่ายท้ังนั้นแล  (วิกิซอร์ซ) 
    จากเน้ือหาและความหมายของคําศัพท์ท่ีพระพุทธโฆษาจารย์ได้อธิบายเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎกพอท่ีจะสรุป

สัจจะท้ัง 2 ระดับดังนี้ สมมติสัจจะเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ถูกกําหนดข้ึน ภายใต้กรอบของ เวลาสถานท่ี ปริมาณ คุณภาพ

หรือคุณสมบัติของส่ิงต่าง ๆท่ีมนุษย์สัมพันธ์ด้วย ลักษณะมีท้ังสิ่งสัมพัทธ์และสมบูรณ์ ส่วนปรมัตถสัจจะเป็นสภาวธรรมแท้ ๆ 
ของส่ิงท้ังปวง มิได้ขึ้นอยู่การรับรู้หรือการกําหนดของมนุษย์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดเข้าไปรับรู้ความจริงนี้หรือไม่ก็ตาม  

 

 2.2.3 ประของเกณฑ์ 
เหตุผลดังกล่าวมา ประเภทของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม จึงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง โดยท่ี

เกณฑ์หลักนั้น มาจากหลักปฏิบัติของผู้ต้องการข้ามพ้นจากวัฏสงสารหรือเข้าถึงความเป็นอริยบุคคล ตามนี้อาจเรียกว่าอริยะ
เกณฑ์ หรือเกณฑ์สําหรับผู้มุ่งสู่ความเป็นอริยบุคคล ลักษณะของเกณฑ์จัดเป็นสิ่งสัมบูรณ์ ส่วนจุดม่งหมายของการกระทํามีค่า

ในตัวเอง (Intrinsic value) เนื่องจาก การปฏิบัติเพียงเพ่ือหมดกิเลส ส่วนเกณฑ์รองน้ันเป็นเกณฑ์สําหรับผู้ท่ีต้องการอยู่กับโลก

อย่างสันติสุข หรือเป็นเกณฑ์ของชาวโลกสมมติสร้างข้ึน ซ่ึงจะมีข้อแตกต่างกันบ้างของแต่ละสังคม ลักษณะจึงเป็นสิ่งสัมพัทธ์

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการกระทําจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคมแม้จุดหมายของการกระทําจึงมีค่านอกตัว(Extrinsic value) 
แต่อย่างไรก็ตามลักษณะหลักคําสอนของพุทธศาสนาจุดเร่ิมต้นท่ามกลาง และท่ีสุดจะต้องสอดคล้องเก้ือหนุนกันในลักษณะ

ของการพัฒนาการไปสู่อุดมคติ ดังนั้น เกณฑ์รองในแง่ของการปฏิบัติจะเป็นพ้ืนฐานหรือบันไดให้ก้าวไปสู่อุดคมคติได้เช่น

ไตรสิกขา  และเหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีพุทธจริยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ในการตัดสิน 2 ระดับก็คือ เนื่องจากเกณฑ์หลักท่ีพิจารณา

มูลเหตุแห่งเจตนาเป็นเคร่ืองตัดสินนั้น เม่ือใช้วินิจฉัยแล้วเหตุผลเชิงประจักษ์บางประเด็นอาจไปชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สําหรับปุถุชน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องนําหลักการและเหตุผลของสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองตัดสิน เกณฑ์ระดับนี้ จึงจัดเป็นเกณฑ์รอง  
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                 2.2.3.1 เกณฑ์หลัก 
                  เกณฑ์หลัก หรืออริยะเกณฑ์ (Ultimate Criteria) คือเกณฑ์ใช้เจตนาในการกระทําเป็นเคร่ืองตัดสินดีชั่ว 
โดยพิจารณาเจตนาในกระทําว่ามีอะไรเป็นมูลเหตุ ถ้าเจตนากระทํามีกุศลมูลคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นมูลเหตุ การ
กระทํานั้น วินิจฉัยว่า เป็นกรรมดีถูกต้องดีงาม เพราะเมื่อการกระทําเกิดจากกุศลมูลเหล่านี้ ตัวใดตัวใดตัวหนึ่ง ย่อมมีผลต่อจิต
โดยทําให้จิตผ่องใส  เม่ือจิตผ่องใสก็เปิดโอกาสแห่งการพัฒนาปัญญา กลายเป็นบุคคลท่ีมีความเห็นถูกต้อง มีโยนิโสมนสิการใน
การกระทํา และทําความดีอย่างอ่ืนหลากหลาย แต่ถ้ามีอกุศลมูลคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นมูลเหตุ วินิจฉัยว่าเป็น

กรรมชั่ว ไม่ถูกต้อง และพิจารณาพฤติกรรมของจิตท่ีตามมาว่าเม่ือทําแล้ว การรกระทํานั้นส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณธรรม ถ้าทํา

แล้วส่งผลเกื้อกูลคุณธรรมให้เจริญข้ึนอกุศลธรรมท้ังหลายลดน้อยลง วินิจฉัยว่าเป็นการกระทําท่ีดี ถูกต้อง หากทําลายความ

งามของจิตใจ  ทําให้กุศลธรรมลดน้อยลง  อกุศลธรรมท้ังหลายงอกงามขึ้น  วินิจฉัยว่าเป็นกรรมชั่วไม่ถูกต้อง เพราะเม่ือการ

กระทําเกิดจากกิเลสเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่ง  ย่อมมีผลต่อจิต โดยทําให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง  เม่ือจิตขุ่นมัวเศร้าหมองก็ปิดกั้น

หนทางแห่งปัญญา กลายเป็นผู้เห็นผิด  ไม่มีโยนิโสมนสิการในการกระทํา  เป็นสาเหตุท่ีทําให้บุคคลนั้นทําอกุศลกรรมอย่างอ่ืน

อีกต่อ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542: 179)   
2.2.3.2 เกณฑ์รอง  
เกณฑ์รอง หรือโลกิยเกณฑ์ Conventional Criteria ) คือหลักเกณฑ์ของชาวโลกท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ประมวลมาเป็นบริบทแห่งคําสอน เพ่ือใช้เป็นหลักจริยธรรมของผู้ครองเรือนอันได้แก่ 1. มโนธรรม หรือจิตสํานึกท่ีมีโครงสร้าง

มาจากการละอายชั่วกลัวบาปซ่ึงมีโดยธรรมชาติ ถ้าไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฐิสุดโต่ง หรือประพฤติอกุศลกรรมจนเป็นอาจิณณกรรม 
จิตสํานึกนั้น ย่อมแสดงสภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งท่ีตนเองทําผิดถูกดีชั่วอย่างไร โดยเปรียบเทียบความรู้สึกนึกคิดของตนกับ

ผู้อ่ืน เม่ืออยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เช่น ตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์เช่นใด คนอ่ืนรักสุขเกลียดทุกข์เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น

การทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุขเป็นความดีแต่ถ้าทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความทุกข์ เป็นสิ่งไม่ดี  เม่ือทําดีทําถูกจิตใจจะรู้สึก

ปีติภูใจ แต่เม่ือทําชั่วไม่ถูกต้องจิตจะรู้สึกเศร้าหมอง แม้จะไม่มีผู้อ่ืนสรรเสริญหรือตําหนิก็ตาม  เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอัน

เป็นคุณลักษณะของเวไนยสัตว์ ดังนั้น ด้วยคุณลักษณะนี้ ทําให้มนุษย์มีความสามารถประเมินค่าทางจริยธรรมได้ด้วยตนเอง ( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559: สํ.ม. 23 /131 / 65/) 2. ข้อคิดเห็นของวิญญูชน นักปราชญ์หรือบัณฑิตชน

ตามแนวคิดพุทธปรัชญาเม่ือจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดส่ิงหนึ่ง โดยเฉพาะพฤติกรรมทางจริยธรรมของคนในสังคมจะต้อง

ใคร่ครวญไตร่ตรอง อย่างรอบครอบ แล้วจึงแสดงความคิดเห็น เชิงสรรเสริญหรือตําหนิ และการสรรเสริญหรือตําหนินั้นจะอยู่

ในกรอบของศีลสมาธิปัญญา หรือถ้าจําแนกประเด็น ข้อคิดเห็นจะอยู่ในบรรทัดฐานหรือบทบัญญัติทางศาสนา สังคม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของสถานบันหรือองค์กรต่าง ๆ คุณลักษณะของบัณฑิตจะ

เป็นผู้ท่ีปรารถนาหวังความเจริญก้าวหน้าท้ังด้านศีลธรรมและปัญญา ดังนั้น ข้อคิดเห็นของวิญญูชนหรือบัณฑิตจึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของการวินิจฉัยคุณค่าจริยธรรมได้ การกระทําใด ๆ หากวิญญูชนสรรเสริญ ก็วินิจฉัยได้ว่าดี ถูกต้อง แต่ถ้าตําหนิก็วินิจฉัยว่า ชั่ว ไม่ 
(สมหวัง แก้วสุฟอง และพระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,2559: 29-33) วิธีและผลกระทบของการกระทํา เกณฑ์นี้จัดเป็น 2 ส่วน 
คือ 1.วิธีทํานั้นเบียดเบียนและทําให้ตนเองเดือดร้อนหรือไม่ และเบียดเบียนทําให้ผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ 2.การกระทํา ส่งผล
เป็นประโยชน์สุข หรือส่งผลเป็นโทษทุกข์ท้ังแก่ตนเองและผู้อ่ืน หรือไม่ อนึ่งผลกระทบของการกระทํานั้น ท่านจําแนกออกเป็น 
5 ประเด็นดังนี้ 

1. ผลกระทบก่อให้เกิดคุณหรือโทษต่อชีวิตจิตใจ หรือเป็นสภาวะท่ีเกื้อกูลหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิต สนับสนุน

หรือก่อความเสื่อมต่อคุณภาพหรือสมรรถภาพของจิต ทําให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมท้ังหลายอ่ืนถดถอยหรือเจริญงอกงาม 
ช่วยสรรสร้างบุคลิกภาพให้ดีงามหรือไม่ 

2. ผลกระทบก่อให้เกิด คุณโทษต่อตน  คือ เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองทําตนเองเดือดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพ่ือ

ทําลายหรือเอ้ืออํานวยประโยชน์สุขท่ีแท้จริงแก่ตน 
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3. ผลกระทบก่อให้เกิดคุณโทษต่อสังคม  คือ เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนหรือไม่ ทําผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ 
เป็นไปเพื่อทําลายหรือเอ้ืออํานวยประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมหรือไม่ 

4. ผลกระทบก่อให้เกิด จิตสํานึกหรือมโนธรรม คือ พิจารณาเห็นตามข้อเท็จจริงด้วยสํานึกดีชั่วของตนเองว่า

การกระทํานั้น เม่ือทําไปแล้วตนเองตําหนิหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่ 
5. ผลกระทบก่อให้เกิดความตระหนักในมาตรฐานทางสังคม คือ บัญญัติแห่งศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และบรรทัดฐานของสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น หรือไม่ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2542: 179)   

ตามท่ีกล่าวมา เกณฑ์การตัดสินค่าทางจริยธรรมตามแนวคิดของพุทธจริยศาสตร์ เม่ือจะวินิจฉัย ปัญหาทาง

จริยธรรม ต้องอาศัยท้ังเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองร่วมกันวินิจฉัย โดยท่ีเกณฑ์หลักได้แก่ การพิจารณาความเป็นกุศลและอกุศล

โดยเจตนาและสภาวะแห่งการกระทํานั้นมีต่อสภาวะแห่งจิตอย่างไร เป็นเกณฑ์แรกท่ีใช้ประเมิน เนื่องจากในการกระทําของ

มนุษย์มีจิตเป็นผู้กําหนดสั่งการและเป็นใหญ่ในการกระทําท้ังหมด และส่งผลได้มากกว่าการกระทําท่ีเกิดทางกายและทางวาจา 
ท้ังในการกระทําดีและกระทําชั่ว เพราะเม่ือบุคคลคิดและกระทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ความเป็นไปของกระบวนการทํางาน

แห่งจิตและเจตนาตามหลักจิตนิยามและกรรมนิยามย่อมดําเนินควบคู่กันไป โดยการอาศัยกันและกัน  แต่แยกกันโดยความ

เป็นกฎธรรมชาติท่ีต่างกัน แม้ว่ากฎทั้งสองจะทํางานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อุปมาเหมือนกัปตันท่ีขับเรือยนต์ จิตเป็นเหมือน

เรือพร้อมท้ังเครื่องจักรเครื่องยนต์ท้ังหมด เจตจํานงหรือกรรมเป็นเหมือนกัปตันท่ีจะชักนําเรือไปทําอะไร ๆ ท่ีไหน ๆ และ
อย่างไร ส่วนเกณฑ์รอง ใช้เป็นเกณฑ์สําหรับตัดสินการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีมีความซํ้าซ้อนไม่ว่าจะโดยมโนธรรมต่อสังคม 
การยอมรับของบัณฑิต วิธีการในการกระทํา และผลของการกระทําท่ีมีต่อตนเองและสังคม ซ่ึงการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีมี

ความซํ้าซ้อนกันนี้ จะใช้เจตนาเพียงอย่างเดียวตัดสินนั้นเป็นการไม่เพียงพอ และรู้ได้ยากในระดับสังคมดังท่ีกล่าวไว้แล้วในตอน

ท่ีเกี่ยวกับการแสวงหาเกณฑ์ตัดสิน หรือมาตรการทางจริยะของพุทธจริยศาสตร์  ดังนั้น เพ่ือให้การตัดสินว่าการกระทําอย่างนี้ 
ถูก ผิด ควร ไม่ควรอย่างไร จึงต้องอาศัยเกณฑ์รองเป็นมาตรการทางจริยะอีกประการหนึ่งในการตัดสินร่วมด้วย (พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2536: 106) 
 
3. วินิจฉัยปัญหาจริยธรรม  
 

ประเด็นปัญหาในการยินดีรับค่าตอบแทนเกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติผิดจริยธรรมหรือไม่นั้น ขออนุญาตนํา

บทความบางส่วนของ เบญญาภา ไชยคามี ชื่อเร่ือง ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนและไม่รับฟังคู่กรณี... รับฟังให้สมบูรณ์ภายหลังได้  ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลปกครอง  

 

  ...แม้การเลื่อนข้ันเงินเดือนให้กับข้าราชการจะเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาท่ีจะพิจารณาแต่หลายคร้ัง ท่ีมีการใช้

อํานาจดังกล่าว ก็มักจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและส่งแรงกระเพ่ือมต่อ

การบริหารงานขององค์กรมิใช่น้อย อันเน่ืองมาจากความไม่พอใจและเคลือบแคลงสงสัยถึง การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาใน

ลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ กลั่นแกล้ง หรือมีอคติลาเอียง...ดังเช่นคดีปกครองท่ีนามาฝากในฉบับนี้ เป็นกรณี ท่ี

ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พอใจผลการประเมิน การเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยอ้างว่าผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดี

โดยใช้มาตรฐานหรือวิธีการประเมินท่ีแตกต่างไปจากผู้ใต้บังคับบัญชารายอ่ืน ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...
(เบญญาภา ไชยคามี, 2556: 2) 
 

จากประเด็นดังกล่าวและเพ่ือให้สอดรับกับปัญหาจึงขอสมมุติเรื่องเพื่อเป็นกรณีศึกษา ในองค์กรหนึ่ง หัวหน้า ก.ต้อง
ตัดสินเลื่อนข้ันเงิน ระหว่างนางสาวเอกับนางสาวบี  โดยข้อเท็จจริง ผู้ร่วมงานในองค์กรนั้นทราบกันดีว่า นางสาวเอ ทํางานได้

ดีและมีคุณภาพตามเกณฑ์กําหนดท่ีจะได้เลื่อนข้ันเงินเดือนอีกระดับหนึ่ง ส่วนนางสาวบี ต่ํากว่าข้อกําหนดท้ังคุณภาพและ
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ปริมาณไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนข้ันเงินเดือน แต่เนื่องด้วยนางสาวบีเป็นญาติของ หัวหน้า ก. ดังนั้นหัวหน้า ก.จึงเลื่อนข้ัน

เงินเดือนข้ึนให้นางสาวบี ไม่เลื่อนให้นางสาวเอ  ทําให้นางสาวเอ ผิดหวังทุกข์ใจเสียใจอย่างมาก ส่วนนางสาวบีด้วยเหตุที่

ตนเองไม่ได้พยายามท่ีจะให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์นั้น และมิได้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาในกรณีนี้ จึงมีความสุขกับการได้รับ

ผลตอบแทนเกินเหตุปัจจัย จากฉันทาคติของหัวหน้าตน ในกรณีเช่นนี้ ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ นางสาวบี ผิดจริยธรรมหรือไม่ 
แค่ไหน อย่างไร ในการพิจารณาปัญหานี้ เพ่ือให้ชัดเจนท้ังฝ่ายปรมัตถบัญญัติและฝ่ายสมมติบัญญัติ จึงต้องพิจารณาด้วยเกณฑ์

ท้ัง 2 ระดับ 
การท่ีรู้ยินดีและรับเอาผลประโยชน์ท่ีมิควรแก่ตนตามข้อกําหนดขององค์กรมาเป็นของตน  พิจารณา ตามเกณฑ์หลัก 

การกระทําเช่นนี้ เข้าในประเด็นท่ีมีเจตนาท่ีอกุศลมูลคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นมูลเหตุ วินิจฉัยว่าเป็นกรรมชั่ว 
ไม่ถูกต้อง  สภาวะจิตถูกอกุศลธรรมบั่นทอนคุณธรรม ทําลายความงามของจิตใจ  กุศลธรรมลดน้อยลง  อกุศลธรรมท้ังหลาย

เจริญข้ึน  วินิจฉัยว่าเป็นกรรมชั่วไม่ถูกต้อง และพิจารณาผลกระทบของจิต วินิจฉัยว่า เป็นกรรมชั่ว ไม่ถูกต้อง  เพราะเมื่อการ

กระทําเกิดจากกิเลสเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่ง  ภาวะท่ีจิตถูกครอบงําโดยกิเลส ย่อมทําให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง  เม่ือจิตขุ่นมัว

เศร้าหมองก็ย่อมปิดกั้นหนทางแห่งปัญญา กลายเป็นผู้เห็นผิด  ไม่มีโยนิโสมนสิการในการกระทํา  เป็นสาเหตุท่ีทําให้บุคคลนั้น

ทําอกุศลกรรมอย่างอ่ืนอีกต่อ ดังน้ัน ในกรอบของเกณฑ์หลักท้ังสองส่วนนี้จึงถือว่าเป็นกรรมชั่ว  
มโนธรรม คือจิตสํานึกท่ีมีโครงสร้างมาจากการละอายชั่วกลัวบาป จิตสํานึกนั้น ย่อมแสดงสภาวะให้เกิดความรู้สึกว่า

สิ่งท่ีตนเองทําผิดถูกดีชั่วอย่างไร โดยเปรียบเทียบความรู้สึกนึกคิดของตนกับผู้อ่ืน เม่ืออยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เช่น ตัวเองรัก
สุขเกลียดทุกข์เช่นใด คนอ่ืนรักสุขเกลียดทุกข์เช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน การทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุขเป็นความดี

แต่ถ้าทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความทุกข์ เป็นสิ่งไม่ดี  เม่ือทําดีทําถูกจิตใจจะรู้สึกปีติภูใจ แต่เม่ือทําชั่วไม่ถูกต้องจิตจะรู้สึกเศร้า

หมอง แม้จะไม่มีผู้อ่ืนสรรเสริญหรือตําหนิก็ตาม  เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันเป็นคุณลักษณะของเวไนยสัตว์ ดังนั้น ด้วย
คุณลักษณะนี้ ทําให้มนุษย์มีความสามารถประเมินค่าทางจริยธรรมได้ด้วยตนเอง  เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ข้อคิดเห็นของวิญญูชน ในประเด็นนี้ เม่ือใช้กรอบแนวคิดเห็นของวิญญูชนซ่ึงมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น พฤติกรรม

การยินดีรับสิ่งตอบแทนเกินข้อเท็จจริงนี้ ผู้ท่ีได้ชื่อว่าวิญญูชนหรือบัณฑิตคงไม่มีท่านใดสรรเสริญหรือยกย่องเป็นแน่ หากแต่

ต้องตําหนิติเตียน หรือชี้แจงว่าเป็นสิ่งท่ีทําให้จิตใจเศร้าหมองหรือถูกกิเลสควบคุม  ขาดจิตสํานึกต่อตนเองและสังคม คือไม่
ตระหนักคุณธรรมในตนเองจะเส่ือมถอย และไม่มีจิตสํานึกทางด้านศีลธรรม, จริยธรรม, และเลือกสนองตอบต่อสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง

ตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎระเบียบของสังคม จารีตประเพณี อันเป็นจิตสํานึกทางสังคม ดังนั้น พฤติกรรมนี้ จึงเป็นสิ่งท่ีผิด 
ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือวินิจฉัยว่าเป็นอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วน่ันเอง 

วิธีและผลกระทบของการกระทํา เกณฑ์นี้จัดเป็น 2 ส่วน คือ 1.เป็นการเบียดเบียนสภาวะดีงามของจิตใจตนเองและ

ทําให้ตนเองเดือนร้อนเพราะเม่ือคุณธรรมเสื่อมถอยย่อมเปิดโอกาสให้ตนเองทําอกุศลกรรมต่าง ๆเพ่ิมข้ึนหนักข้ึน เบียดเบียน

ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน คือ ทําให้ผู้ร่วมทํางานในองค์กรเดียวกันเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้รับยุติธรรม 
1. ผลกระทบก่อให้เกิดโทษต่อชีวิตจิตใจ   เน่ืองจากเป็นการกระทําท่ีก่อความเสื่อมต่อคุณภาพหรือสมรรถภาพของ

จิต ทําลายกุศลธรรมทําให้กุศลธรรมถดถอย และทําให้จิตใจเจริญงอกงามด้วยอกุศลธรรม กฎกรรมนิยามจะเปลี่ยนแปลง

บุคลิกภาพในด้านลบ 
2. ผลกระทบก่อให้เกิดโทษต่อตน เนื่องจากการกระทําเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนเดือดร้อนทําให้ตนเองเดือนร้อนเมื่ออยู่

ในกระแสสังคมจะหวาดระแวงเกรงคนอื่นนินทา 
3. ผลกระทบก่อให้เกิดโทษต่อสังคม เนื่องจากการกระทํา ไม่ได้เป็นไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์สุขต่อสังคมแต่กลับเป็นไป

ทําลายสังคม เพราะ ทําลายกฎระเบียบของสังคมตนเองโดยทําสิ่งศีลธรรมให้เป็นเร่ืองปกติถือว่าเป็นการทําลายรากเหง้าทาง

ศีลธรรมให้เสื่อมสูญ 
4. ผลกระทบกอ่ให้เกิดจิตสํานึกหรือมโนธรรม เม่ือยินดีรับได้ชื่อว่าทําลายมโนธรรมหรือจิตวิญญาณแห่งมนุษย์จึงถือว่าผิด 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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5. ผลกระทบทําให้ขาดความตระหนักในมาตรฐานทางสังคม บัญญัติแห่งศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และบรรทัดฐานของสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น จึงถือว่าการกระทําเช่นนี้ผิดจริยธรรม 

 
4. บทสรุป 
 

ศึกษาปัญหาจริยธรรมเร่ืองการยินดีรับผลตอบแทนเกินจริงจากดุลพินิจเชิงฉันทาคติของผู้บังคับบัญชา ผิดหลัก

จริยธรรมหรือไม่ เนื่องจากผู้รับมิได้มีความพยายามด้วยเอง โดยศึกษาภายใต้กรอบหลักเกณฑ์จริยธรรมของพุทธจริยศาสตร์ 
จากการศึกษาพบว่า เกณฑ์หรือมาตรการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในพุทธจริยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. เกณฑ์

หลักหรืออริยเกณฑ์เป็นเกณฑ์ใช้มูลเหตุแห่งเจตนากระทําเป็นสิ่งบ่งชี้ ถ้าเจตนาแห่งการกระทํามีกุศลมูลเป็นมูลเหตุ การทํานั้น

ดีถูกต้อง แต่ถ้ามีอกุศลมูลเป็นมูลเหตุ การกระทํานั้นชั่วไม่ถูกต้อง และวินิจฉัยสภาวะจิตว่าเม่ือทําแล้วจิตใจเจริญด้วยกุศล

ธรรมหรือไม่ถ้าเจริญด้วยกุศลธรรม เป็นการกระทําท่ีดีแต่ถ้าไม่ จัดเป็นความชั่ว 2. เกณฑ์รองหรือโลกิยเกณฑ์ประกอบไปด้วย

มโนธรรม คําตําหนิหรือยกย่องของวิญญูชน ผลของการกระทําเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นหรือไม่อย่างไรเม่ือใช้

หลักพุทธจริยศาสตร์ ท้ัง 2 เกณฑ์มาวินิจฉัยประเมินคุณค่าทางจริยธรรม การยินดีรับผลตอบแทนเกินความเป็นจริงจากการ

ตัดสินเชิงฉันทาคติของผู้บังคับบัญชา พบว่าผิดหลักจริยธรรมทุกประเด็นท้ังท้ังเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง เพราะเกณฑ์ท้ัง 2 
เป็นวิถีท่ีมุ่งเน้นเจริญสติปัญญาและกุศลธรรมเป็นหลักสําคัญ 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีสัญญาประชาคม และ 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากหนังสือ 
ตํารา วิทยานิพนธ์ตลอดถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้อง นํามาวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และนําเสนอเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
แนวคิดทฤษฎีสัญญาประชาคม เป็นแนวคิดท่ีใช้เหตุผลอยู่เหนือความความเชื่อท่ีมนุษย์เคยมีอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือต้องการ
แก้ปัญหาสังคมท่ีมนุษย์ประสบอยู่จริงและเพื่อสร้างช่องทางในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองท่ีอ้างว่ามีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
ภายหลังจากที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ีปราศจากคนอ่ืนได้ และ เม่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม พบว่า “จริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรม” เป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีจะสนับสนุนให้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบไทยสมบูรณ์ขึ้นมาได้ตามแนวคิดของทฤษฏีสัญญา
ประชาคม ด้วยเป็นท่ีประจักษ์ว่าเหตุแห่งการปฏิวัติรัฐประหารรัฐไทยแทบทุกครั้งนั้นได้อ้างถึงความไม่มีจริยธรรมและสํานึก
ทางจริยธรรมในการบริหารปกครองประเทศของผู้ปกครองท่ีเป็นองค์อธิปัตย์เป็นสําคัญ  
 
คําสําคัญ: ปัจจัยสําคัญ  ประชาธิปไตยแบบไทย  ทฤษฏีสัญญาประชาคม  จริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรม  
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Abstract 
 

This research has objectives: 1) to study the concept of the Social Contract Theory and 2) to study 
and analyze the Key factor in supporting the democratic government of Thailand style according to the 
Social Contract Theory by using qualitative research methods, studying from thesis textbooks as well as 
related documents used to analyze, summarize and present descriptive data. The results of the research 
found that the Social Contract Theory is a concept that uses reason beyond the belief that mankind has 
ever had a concrete need to solve the social problems that humans are actually experiencing and to 
create a channel to protect their own sovereignty, claiming to exist naturally after the human beings 
cannot avoid being without others. And when analyzing the key factor that support the democracy 
government of Thailand style according to the social contract theory based on the idea that "ethical 
and moral consciousness" as key factor to support the rule of democracy in Thailand to the idea of The 
Social Contract Theory. It is evident that almost every time that the revolutionary coup of Thailand has 
referred to the lack of ethics and ethical consciousness in the administration of the ruling ruler's country. 
 
Keywords:  the key factors, the democratic government of Thailand style, the social contract theory, 

ethics and ethical consciousness 
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1. บทนํา  
 

 ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมา ราชอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้การปกครองหลายรูปแบบด้วยกัน ตั้งแต่พ่อปกครองลูก ลัทธิ

เทวสิทธ์ิ และสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงปี พ.ศ. 2475  เกิดการปฏิวัติสยามโดยคณะราษฎร ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รัฐธรรมนูญฉบับแรกได้เกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นมา (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548, 
หน้า 8-9) ถึงอย่างไรก็ตาม นับจากนั้นมาการเมืองไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ระหว่างอภิชนหัวสมัยเก่าและ

หัวสมัยใหม่ ข้าราชการ และนายพล เกิดการทํารัฐประหารหลายต่อหลายคร้ังทําให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้อํานาจของคณะ

รัฐประหารชุดแล้วชุดเล่าจนถึงปัจจุบัน นับต้ังแต่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ราชาธิปไตยแบบไทยหรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น รวมเป็นระยะเวลา 87 ปี  (พ.ศ.2475 – 
2562) ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและกฎบัตรรวมแล้ว 20 ฉบับ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างสูง 
หลังรัฐประหารแต่ละคร้ัง รัฐบาลทหารมักยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีมีอยู่เดิมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี – ออนไลน์, 2562)    

หากนับต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือปี 2475 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยมีการรัฐประหารมาแล้ว 13 คร้ัง เหตุผลของคณะปฏิวัติรัฐประหารแต่ละคร้ังนั้นมีจะหลากหลายประการด้วยกัน 
แต่มีเหตุผลหนึ่งท่ีจะมีอยู่ด้วยทุกครั้งไป นั่นก็คือเหตุผลในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมท่ีรัฐบาลนั้น ๆ บกพร่อง เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน 
การบริหารงานของรัฐบาลล้มเหลวความเสื่อมทรามทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยคอมมิวนิสต์ เป็นต้น การปฏิวัติรัฐประหารเป็น

การแทรกแซงทางการเมืองเพื่อหยุดพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อชาติเท่านั้น ผู้ทําการปฏิวัติรัฐประหารก็จะอยู่แก้ไขปัญหาไม่นาน   
ล่าสุดคือ คสช. แม้ คสช. จะทํารัฐประหารในวันท่ีโลกหมุนไปไกลและไม่น่าเชื่อว่าจะยังทํารัฐประหารได้ แต่ คสช. กลับอยู่ใน

อํานาจยาวนานและทิ้งช่วงเวลาจัดการเลือกต้ังยาวนานเป็นอันดับ 3  อันดับหนึ่งคือ สมัยของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ท่ีทํา

รัฐประหารครั้งท่ีสอง ในนาม “คณะปฏิวัติ” ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 จนกระทั่งจัดการเลือกตั้งในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจร ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2512 รวมระยะเวลา 10 ปี 3 เดือน 21 วัน  อันดับสองคือ “คณะปฏิวัติ” ของ จอมพลถนอม 
กิตติขจร ท่ีข้ึนกุมอํานาจเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 จนกระทั่งรัฐบาลถนอมถูกโค่นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
จากนั้นจึงมีการจัดเลือกต้ังเม่ือ 26 มกราคม 2518รวมใช้เวลา 3 ปี 2 เดือน 9 วัน  คสช. ยังอยู่ยาวแซง คณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดินนําโดย พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ ท่ีใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน 2 วัน จึงจะจัดการเลือกต้ังคร้ังแรก รวมทั้งคณะมนตรีความม่ันคง

แห่งชาติ (คมช.) นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ท่ีใช้เวลา 1 ปี 3 เดือน 4 วัน จึงจัดการเลือกต้ังครั้งแรก รวมถึงคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นําโดยพล.อ.สุจินดา คราประยูร ท่ีใช้เวลา 1 ปี 28 วัน จึงจัดการเลือกต้ังครั้งแรก ส่วนการ

รัฐประหารอ่ืน ๆ อีก 8 คร้ังในประวัติศาสตร์นั้น คณะทหารมักอยู่ในอํานาจราว 1 - 4 เดือนเท่านั้นแล้วเร่งจัดการเลือกต้ัง หรือ

ไม่เช่นนั้นก็ยังไม่ทันได้จัดเลือกตั้งแต่ถูกรัฐประหารซ้อนหรือทํารัฐประหารตัวเองเพื่อกระชับอํานาจเสียก่อน (ประชาไท – ออนไลน์, 
2562)  ถึงอย่างไรก็ตาม สุดท้ายประเทศไทยก็ต้องกลับไปปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่

วันยังค่ํา 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (democratic form of government with the King as 

Head of State) เป็นชื่อเรียกระบอบการปกครองในประเทศไทย ท่ีรวมเอาทั้งรูปแบบการปกครอง (form of government) 
ประเภทประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา (parliamentary democracy) กับรูปแบบรัฐ (form of state) ไว้ในคําเดียวกัน (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี - ออนไลน์, 2561)   สําหรับวลีท่ีว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เพ่ิงจะมีขึ้นใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ความว่า "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ท้ังนี้ สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวร่างข้ึนภายใต้อิทธิพลของพลังอนุรักษนิยม  ซ่ึงขณะนั้นมีพรรคประชาธิปัตย์เป็น
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ตัวแทนทางการเมืองท่ีสําคัญ แต่การปรากฏข้ึนครั้งแรกนี้ ยังไม่ได้ยืนยันความเป็นชื่อเฉพาะของระบอบการปกครองแต่อย่างใด   
หากแต่การปรากฏข้ึนซํ้าในภายหลัง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2519 เป็นสองฉบับแรกท่ี

ยืนยันความชอบธรรมของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล - ออนไลน์, 2549) 
 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เม่ือ

เป็นเช่นนั้น เชื่อกันว่าหนึ่งในทฤษฏีท้ังหลายท่ีเป็นพ้ืนฐานและสนับสนุนหลักการในระบอบการปกครองแบบประประชาธิปไตย

นั่นก็คือ “ทฤษฏีสัญญาประชาคม”  ทฤษฏีดังกล่าวนี้มีการพูดถึงกันหนาหูขึ้นทุกวันในประเทศไทย  โดยเชื่อว่าประชาธิปไตย

จะเบ่งบานสมบูรณ์ในประเทศไทยได้นั้น จะต้องร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม ท้ัง

ฝ่ายประชาชนและฝ่ายผู้รับมอบอํานาจในการทําหน้าท่ีแทนประชาชนนั่นก็คือรัฐ  โดยเฉพาะรัฐต้องตระหนักในสัญญา

ประชาคมอยู่เสมอ  แล้วอะไรละท่ีเป็นปัจจัยสําคัญของทฤษฏีสัญญาประชาคมอันจะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือช่วยให้ประชาธิปไตย

ในประเทศไทยนั้นสมบูรณ์ดังปรารถนา  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคมและปัจจัยสําคัญ

ของทฤษฏีสัญญาประชาคมในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยสมบูรณ์มี

ประสิทธิภาพดังท่ีประชาชนคนไทยต้องการ  ในบทความวิจัยนี้มุ่งอธิบายแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม และวิเคราะห์ปัจจัย

สําคัญท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม 
 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุป ได้ ดังน้ี     
สุมาลี พันธ์ุยุรา (2562, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยไว้ว่า  “ประชาธิปไตยแบบไทย”  

หมายถึง รูปการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย  
แต่อย่างไรก็ตาม  ความหมายของ “ประชาธิปไตยแบบไทย” โดยท่ัวไปมีขอบเขตอันกว้างขวาง ซ่ึงไม่จํากัดท้ังในด้านรูปแบบ

และเน้ือหาเป้าหมาย ท้ังนี้เพ่ือความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ประชาธิปไตยแบบไทย มีลักษณะคร่าว ๆ ปรากฏ 
ดังน้ี 
  1) ลักษณะประการท่ีหนึ่งของแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย คือ ในทัศนะของรัฐบาลหรือนายทหารจะเห็น

ว่าประชาธิปไตยอาจมีความหมายในแง่เนื้อหาสาระเป้าหมาย เช่น การเป็นอุดมการณ์ ความเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของ

ชาติไทย และการสนองความต้องการของประชาชน หรือใช้การได้ผล) หรืออาจรวมความหมายในลักษณะท่ีเป็นสากลในแง่

รูปแบบวิธีการเข้าไปด้วย คือ มีรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง การเลือกต้ัง ระบบรัฐสภา เป็นต้น 
  2) ลักษณะประการท่ีสองของแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย คือ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ประเพณีไทย โดยมีลักษณะท่ีเด่นชัดดังนี้ 
      ลักษณะท่ีเด่นชัดประการท่ีหนึ่ง คือ การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ โดยท่ีสถาบัน

พระมหากษัตริย์ได้รับการยอมรับว่าดํารงอยู่ในฐานะอันสูงสุดของชาติ ซ่ึงผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
      ลักษณะท่ีเด่นชัดประการท่ีสอง คือ การถือว่าประเทศชาติบ้านเมืองหรือรัฐชาติเป็นสิ่งสูงสุดท่ีเคียงคู่กับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงจะเห็นว่าแนวคิดเรื่องความม่ันคงของชาติและการพิทักษ์ชาติบ้านเมืองเป็นภารกิจท่ีสําคัญ และ
ความสําคัญของชาติย่อมควบคู่ไปกับการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย 
     ลักษณะท่ีเด่นชัดประการท่ีสาม คือ แนวความคิดแบบลัทธิผู้นํา กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ีว่าผู้นําของรัฐไทย

ควรเป็นทหาร ผู้นํากองทัพเป็นผู้ท่ีเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลปกครองประเทศ โดยเบื้องหลังของตัวผู้นํามีการใช้ระบบอุปถัมถ์เป็น

ลักษณะประการสําคัญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ทศพล สมพงษ์  ได้กล่าวว่า “ทฤษฎีสัญญาประชาคม” เป็นการนําเสนอความคิดท่ีอธิบายความชอบธรรมใหม่

เกี่ยวกับท่ีมาของอํานาจรัฐ จากเดิมท่ีเชื่อกันโดยท่ัวไปว่า ผู้ปกครองซ่ึงก็คือกษัตริย์มีความชอบธรรมในการใช้อํานาจปกครองท่ี

ได้รับมาจากพระเจ้าท่ีเรียกว่า อํานาจเทวสิทธ์ิ (Divine Right) อํานาจจากสวรรค์นี้ผู้ปกครองได้รับผ่านมาทางศาสนจักร ตาม
ความเชื่อแบบเดิมนี้อํานาจของอาณาจักรและอํานาจของศาสนจักรจึงเป็นอันเดียวกัน แต่อํานาจรัฐตามแนวคิดของนักปรัชญา

กลุ่มสัญญาประชาคมเสนอข้ึนมาใหม่ อ้างท่ีมาของอํานาจรัฐว่าเกิดจากการยินยอมพร้อมใจกันของมนุษย์ในสังคมมาตกลงจัด

ระเบียบการอยู่ร่วมกันดว้ยการมอบอํานาจให้ผู้นําทําหน้าท่ีแทนตนในนามของส่วนรวม นักปรัชญาท้ังสามคนให้เหตุผลแตกต่าง

กันในการอธิบายถึงความจําเป็นท่ีมนุษย์ยินยอมมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและยอมมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปกครอง โดยนักทฤษฎีแต่

ละคนมีคําอธิบายอ้างถึงพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน แต่ท่ีมีทัศนะเหมือนกันคือธรรมชาติของมนุษย์เป็น

เหตุแห่งการทําข้อตกลงยินยอมในการจัดต้ังและมอบอํานาจให้ผู้นํา (ทศพล สมพงษ์, 2556, หน้า 14-20) 
วิภาดา  กิตติโกวิท กล่าวไว้ว่า  "สัญญาประชาคม" หมายถึง ทฤษฎีสัญญาประชาคม อันเป็นนัยตามหลักกฎหมาย

ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสํานึกทางจริยธรรม ท่ีผู้ปกครองควรตระหนักถึงหรือให้ความสําคัญสิทธิบางประการท่ีผู้อยู่ใต้ปกครอง 
คือประชาคม หรือประชาชนได้ยอมสละไป อาจเรียกได้ว่าประชาชนยอมอยู่ใต้อํานาจของผู้ปกครองคือรัฐเพ่ือความปลอดภัย

ของตนในสิทธิและเสรีภาพท่ียังคงเหลืออยู่  แนวคิดเช่นนี้เองท่ีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยตรรกะจาก
สํานึกจริยธรรมดังกล่าว หากมองในมุมกลับกันก็หมายความว่า อํานาจแท้จริงของผู้ปกครองน้ันมาจากประชาชนนั่นเอง ดังนั้น
ประชาชนควรจะเป็นผู้ท่ีใช้สิทธิของตนเลือกผู้ปกครองข้ึนมา และในการนี้วิธีท่ีเหมาะสมก็คือการใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน 
(วิภาดา  กิตติโกวิท, 2550, หน้า 16-24)   

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคมของโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ไว้ว่า 
โทมัส ฮอบส์  ซ่ึงมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1588-1679  ได้เสนอแนวคิดท่ีท้าทายอํานาจของศาสนจักรท่ีเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง

มนุษย์และกฏต่าง ๆ รวมท้ังมอบเทวสิทธ์ิให้แก่กษัตริย์เป็นผู้ปกครอง แต่ฮอบส์มีแนวคิดว่าสังคมและรัฐบาลไม่ได้ถูกบวชหรือ

สร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าหรือธรรมชาติ หากแต่มนุษย์เองมีความจําเป็นต้องสร้างรัฐข้ึนอย่างไม่เป็นธรรมชาติ เพราะโดย

ธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีเห็นแก่ตัว ละโมบ อยู่ไม่สุข และไม่ม่ันคง พฤติกรรมของมนุษย์ถูกผลักดันไปโดยตัณหาของตนและ

พยายามใช้เหตุผลท่ีจะทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดและความม่ันคงของตนเอง การป้องกันตัวท่ีดีท่ีสุดคือ การโจมตีก่อน ทําให้

เกิดการแย่งชิงและสงคราม ภาวะทางธรรมชาติของมนุษย์ก็คือสงคราม ชีวิตมนุษย์จึงอยู่อย่างโหดร้าย ยากไร้ และอายุสั้น ใน
ภาวะธรรมชาติมนุษย์มีความเท่าเทียมกันท้ังในความสามารถของร่างกายและสติปัญญา ความเสมอภาคท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความ
เท่าเทียมในการประหัตประหารกัน เพราะความกังวลสูงสุดของมนุษย์คือ การปกปักรักษาตนเอง ความเสมอภาคด้วย

ความสามารถนําไปสู่ความเสมอภาคด้านความหวังและการแข่งขันซ่ึงเกิดจากความโลภของมนุษย์ ความเป็นศัตรูกันโดย

ธรรมชาติของมนุษย์จึงเกิดข้ึน ฮอบส์มีความเห็นว่า ความกลัวตาย ความปรารถนา และความหวัง ได้โน้มนํามนุษย์ไปสู่สันติสุข

โดยชี้นําให้มีกฎสําหรับใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ มนุษย์จึงเริ่มสร้างเงื่อนไขให้เกิดสันติภาพ มนุษย์แต่ละคนควรจะเต็มใจสละ

สิทธิของตนท่ีมีต่อสิ่งท้ังปวง การยินยอมสละสิทธิร่วมกันนี้เรียกว่าสัญญาประชาคม (social contract) ประชาชนสังคมเกิดข้ึน

ได้โดยสัญญาประชาคม โดยท่ีแต่ละคนมีพันธะผูกพันกับตนเองด้วย มนุษย์ร่วมกันทําสัญญาว่า จะไม่ขัดขืนคําสั่งของตัวบุคคล

หรือคณะบุคคลท่ีพวกเขายอมรับว่ามีอํานาจในองค์อธิปัตย์ (sovereing) ของพวกเขา มนุษย์ต้องยอมสละสิทธิท่ีจะปกป้อง

ตัวเองและตกลงให้องค์อธิปัตย์ ผู้มีอํานาจใช้สิทธินี้แทนปัจเจกชน องค์อธิปัตย์จึงทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนเพ่ือ

ปกป้องไม่ให้เกิดความขัดแย้ง การแย่งชิง และการประหัตประหารกัน ปัจเจกชนต้องเชื่อฟังรัฐและมีเสรีภาพได้เท่าท่ีองค์

อธิปัตย์จะอนุญาต ปัจเจกชนจะกบฎต่อรัฐได้ถ้าองค์อธิปัตย์ทําลายสิทธิทางธรรมชาติในการป้องกันตนเองของปัจเจกชน เช่น 
การฆ่าหรือทําร้ายพวกเขา  ฮอบส์มีชีวิตอยู่ในช่วงท่ีสถานการณ์ทางการเมืองของอังกฤษท่ีต้องประสานรอยร้าวระหว่างกษัตริย์

กับรัฐสภาได้เสนอความเห็นไว้ว่าน่าจะมอบอํานาจการปกครองให้กษัตริย์มีอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพียงคนเดียวทํา

หน้าท่ีในการใช้องค์อธิปัตย์ (เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์, 2550, หน้า 80 – 86) 
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วิภาดา กิตติโกวิท ได้กล่าวถึงแนวคิดของจอห์น ล็อก (John Locke) เกี่ยวกับสัญญาประชาคมไว้ว่า จอห์น ล็อก ซ่ึง
มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1632-1704  มีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างจากฮอบส์   โดยล็อกมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและ

จิตสํานึกท่ีจะแยกความถูกผิดได้ ภาวะธรรมชาติของมนุษย์มีความสมบูรณ์และมีเสรีภาพเต็มท่ีท่ีจะจัดการกับชีวิตของตนเอง

ตามแนวทางที่เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด มนุษย์มีอิสระจากการแทรกแซงจากคนอ่ืน  อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ไม่ได้มีอิสระท่ีจะทําสิ่ง

ต่าง ๆ  ได้ตามความพึงพอใจของตนทุกประการ ในภาวะธรรมชาติเป็นช่วงก่อนมีสังคมการเมือง (pre-political) เป็นภาวะท่ี

ไม่มีองค์อํานาจ  (authority) หรือรัฐบาลท่ีจะลงโทษผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย (เพราะเป็นสภาท่ียังไม่มีกฏหมาย) แต่มันไม่ใช่ภาวะท่ี

จะไปล่วงสิทธิของคนอ่ืน สภาพธรรมชาติมีกฎแห่งธรรมชาติปกครองอยู่ซ่ึงผูกพันทุก ๆ คนไว้ ทุกคนมีความเท่าเทียมท่ีจะถูก

ปกครองหรือผูกมัดโดยกฏแห่งธรรมชาติ   ในทัศนะของล็อกมองว่ากฏแห่งธรรมชาติถือว่าเป็นพ้ืนฐานของศีลธรรมที่พระเจ้า

ประทานมาให้ด้วยคําบัญชา มนุษย์เราจะต้องไม่ทําอันตรายชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของคนอื่น เราถูกห้ามโดยกฏ

ธรรมชาติมิให้ทําอันตรายคนอ่ืน ภาวะแห่งธรรมชาติจึงเป็นภาวะท่ีมีเสรีภาพและสันติภาพ ภาวะตามธรรมชาติจึงไม่ใช่ภาวะ

สงครามตามความเห็นของฮอบส์ แต่ก็สามารถพัฒนาไปสู่การเกิดสงครามได้ เม่ือมนุษย์ทําร้ายคนอ่ืน ภาวะสงครามเริ่มข้ึนเม่ือ

คนหนึ่งประกาศสงครามกับอีกคนหน่ึง โดยการขโมยทรัพย์สินหรือโดยความพยายามท่ีจะให้คนอ่ืนเป็นทาส ด้วยเหตุท่ีว่าภาวะ

ธรรมชาติไม่มีอํานาจแห่งสังคมการเมืองท่ีมนุษย์จะใช้เป็นช่องทางเรียกร้องความยุติธรรม และด้วยเหตุท่ีภาวะธรรมชาติยอม

ให้มนุษย์ปกป้องชีวิตตนเองได้ ดังนั้นเพ่ือสันติภาพมนุษย์จึงต้องสละภาวะธรรมชาติออกไป  โดยมาทําสัญญาประชาคมร่วมกัน

เพ่ือสร้างรัฐบาลของชาวประชา (civil government) ขึ้นเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการสร้างสังคมการเมืองข้ึนมาจาก

เจตจํานงร่วมท่ีมีฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ มนุษย์ได้สร้างองค์ทางการเมืองข้ึนมา (body politic) เป็นรัฐบาลท่ีผ่านการยินยอม

ตามข้อตกลงของมนุษย์ มนุษย์ได้รับของสามสิ่งท่ีไม่มีในภาวะธรรมชาติแต่ได้จากการทําสัญญาร่วมกัน คือ อํานาจทาง

กฏหมาย (นิติบัญญัติ) อํานาจการพิจารณาโทษผู้ทําผิด (ตุลาการ) และอํานาจในการนํากฏหมายไปบังคับใช้ (บริหาร) มนุษย์

แต่ละคนจึงยอมมอบตนเองให้กับอํานาจท้ังสามน้ีเพ่ือปกป้องตนเองและลงโทษผู้ละเมิดกฏแห่งธรรมชาติ และยอมมอบอํานาจ

นี้ให้กับรัฐบาลที่ได้สร้างขึ้นมาโดยผ่านการทําข้อตกลง   ล็อกมีความเห็นว่า เป้าหมายปลายทางของการอยู่ร่วมกันก็เพ่ือพิทักษ์

ความม่ันคงของชีวิต เสรีภาพ และความอยู่ดีมีสุขโดยท่ัวไปของมนุษย์ อย่างไรก็ตามล็อกเห็นว่าข้อตกลงที่ทําสัญญากับรัฐบาล

นี้สามารถทําลายลงได้ เม่ือมนุษย์มีเหตุผลในการต่อต้านอํานาจของรัฐบาลได้ เม่ือผู้ปกครองทําตัวเป็นทรราช เช่นทําลายระบบ

กฏหมายและปฏิเสธความสามารถของประชาชนในการออกกฏหมายเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สุดท้าย

ทรราชได้นําตัวเองเข้าสู่สงครามกับประชาชน ดังนั้น ประชาชนมีสิทธิท่ีจะปกป้องตนเองตามภาวะธรรมชาติ เหมือนเมื่อก่อน

จะตกลงสร้างสังคมขึ้นมา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เม่ือรัฐบาลไม่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรราชกลับทําตัวเป็น

ปรปักษ์กับผลประโยชน์ของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ์ท่ีจะต่อต้านอํานาจผู้ปกครองโดยล้มสัญญาประชาคม แล้วเข้าสู่
กระบวนการสร้างสังคมการเมืองขึ้นมาใหม่ 

ศุภชัย  ศุภผล  ได้กล่าวถึงแนวคิดของฌ็อง ฌากส์ รุสโซ เกี่ยวกับสัญญาประชาคมไว้ว่า รุสโซ  ซ่ึงมีชีวิตอยู่ระหว่าง 
ค.ศ.1712-1778  เขาได้พรรณนากระบวนการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติตั้งแต่เริ่มต้นท่ีอยู่ในภาวะธรรมชาติจนกระท่ัง

ก้าวหน้าสู่ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) รุสโซมีความเห็นว่าตามภาวะแห่งธรรมชาติมนุษย์อยู่ในภาวะสันติภาพและ

เป็นช่วงท่ีมีคุณธรรมสูงสุด (Quixotic time) มีชีวิตเรียบง่าย และโดดเดี่ยว ความต้องการเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถหามาสร้าง

ความพอใจได้อย่างสบาย ๆตามท่ีหาได้ในธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีประชากรไม่มาก จึงไม่มีการแข่งขัน
แย่งชิง มนุษย์ไม่ค่อยสนใจพฤติกรรมของกันและกัน เหตุผลท่ีจะนําไปสู่ความกลัวและความขัดแย้งมีน้อยมาก มนุษย์อยู่กัน

อย่างเรียบง่ายและมีศีลธรรมอันบริสุทธ์ิ ทําให้มนุษย์มีความเมตตาสงสารต่อผู้อ่ืน จึงไม่มีเหตุผลให้มนุษย์ต้องทําร้ายผู้อ่ืน แต่
เม่ือเวลาผ่านไปมนุษย์ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน วิถีการหาความพึงพอใจของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วย 
มนุษย์ค่อย ๆมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวและชุมชน  พร้อมกับมีการคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือใช้ชีวิตได้ง่ายข้ึน ทํา

ให้มนุษย์มีเวลาว่างท่ีจะครุ่นคิดเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน ๆ อันเป็นผลมาจากค่านิยมสาธารณะ (public value)  เม่ือมีการ
เปรียบเทียบกันทําให้เกิดความละอายขายหน้าและความรู้สึกอิจฉาซ่ึงกันและกัน รวมท้ังมีการดูถูกเหยียดหยามและความหย่ิง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ยะโส   ตามแนวคิดของรุสโซสิ่งสําคัญท่ีทําให้มนุษย์ไม่มีความเรียบง่ายอีกต่อไปก็คือ การมีสมบัติส่วนตัว ทําให้มนุษย์เปลี่ยน

จากภาวะอันบริสุทธ์ิไปสู่ลักษณะท่ีมีความโลภ การแข่งขัน ความทะนงตน ความไม่เท่าเทียมกัน และความชั่วร้าย มนุษย์จึง

หลุดหายไปจากภาวะแห่งธรรมชาติ   การมีทรัพย์สินส่วนตัวนําไปสู่สภาพความไม่ยุติธรรม บางคนสะสมทรัพย์สินมากข้ึน 
ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ถูกบังคับให้ทํางานเพ่ือสร้างทรัพย์สินให้คนอ่ืน พัฒนาการของชนชั้นทางสังคมก็เร่ิมต้นข้ึน  ผู้มีทรัพย์สินได้

แสดงเจตนาออกมาว่า มันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากถ้าสังคมได้สร้างรัฐบาลข้ึนมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของปัจเจกชน

จากการลักขโมยและจากการใช้กําลังบังคับเอาทรัพย์สินของคนอ่ืน (ศุภชัย  ศุภผล, 2553, หน้า 45-48) 
 ดังนั้น สังคมจึงตกลงกันจัดต้ังรัฐบาลข้ึนมาโดยการทําสัญญา ซ่ึงอ้างเหตุผลว่าจะเป็นการรับประกันความเท่าเทียม

กันและปกป้องทุกคน เป็นการสร้างรัฐบาลข้ึนมาโดยการทําสัญญาประชาคมเป็นข้อตกลงว่า มนุษย์จะมีเสรีภาพและอยู่ร่วมกัน

อย่างไร โดยไม่ยอมให้มีการใช้กําลังและมีการบีบบังคับจากคนอ่ืน รุสโซยืนยันว่าสามารถทําได้โดยการทําให้เจตจํานงเฉพาะ

ตนเป็นเจตจํานงร่วม (general will)  ด้วยการทําข้อตกลงกับคนอ่ืน ๆอย่างเท่าเทียมและมีเสรีภาพท่ีจะแสดงเจตจํานง มนุษย์

จึงยอมสละท้ิงสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
 การยินยอมมอบตนเองให้กับเจตจํานงร่วมท่ีมนุษย์ได้สร้างองค์กรหรือกายใหม่ขึ้นมาเป็นกายร่วม (collective 
body)  สมมุติกันข้ึนมาว่าเปรียบเสมือนกับเป็นบุคคลหรือกายใหม่เรียกว่า องค์อธิปัตย์ มนุษย์จึงมีพันธะต่อเจตจํานงร่วม ตาม
ความเห็นของรุสโซคนเราไม่สามารถถ่ายโอนเจตจํานงของตนให้กับคนอื่นได้ (เหมือนดังท่ีทํากันในระบบประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน) การแสดงเจตจํานงเฉพาะตนเพื่อแปลงมาเป็นเจตจํานงร่วมนั้น รุสโซเห็นว่าพลเมืองทุกคนต้องมาร่วมกันพิจารณา

ตัดสินอย่างเห็นฟ้องต้องกันเป็นมติมหาชนว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เช่น ควรออกกฏหมายอะไรบ้าง ดังนั้นพลเมืองต้องหม่ัน

รวมตัวประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ ตามนัยนี้ก็คือประชาธิปไตยทางตรงท่ีเหมาะกับรัฐขนาดเล็กท่ีผู้คนรู้จักตัวตนว่าใครเป็นใคร 
(ศุภชัย  ศุภผล, 2553, หน้า 49-68)  แนวความคิดตามปรัชญาการเมืองว่าด้วยสัญญาประชาคมของปรัชญาเมธีท้ังสามท่านมี

อิทธิพลทางความคิดต่อคนยุโรปในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 ถึงต้นศตวรรษท่ี 18 ความเชื่อในเร่ืองเทวสิทธิมีน้อยลง แต่หันมามี

ความเชื่อว่า รัฐมาจากการร่วมมือของประชาสังคมในการร่วมตกลงสร้างกฏ กติกา เพ่ือจัดระเบียบทางสังคมและยินยอมมอบ

อํานาจให้แก่ผู้ปกครองทําหน้าท่ีในองค์อธิปัตย์  
 เกษียร  เตชะพีระ  กล่าวถึง “สัญญาประชาคม”  ท่ีใช้อยู่ในประเทศไทยไว้ว่า  “สัญญาประชาคม” ในความหมายท่ี

นํามาใช้ในการเมืองไทยปัจจุบัน หมายถึง ความตกลงร่วมกันของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันหรือกลุ่มคนท่ีมี

แนวความคิดเดียวกัน กับฝ่ายตรงข้าม เพ่ือเป็นการแสวงความตกลงและทางออกของปัญหาซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบในวง

กว้างซ่ึงหากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม  คําว่า “สัญญาประชาคม” (Social Contract) เป็นการสมาส

ระหว่างคําสองคํา คือ คําว่า “สัญญา” ซ่ึงหมายถึงข้อตกลง กับคําว่า “ประชาคม” ซ่ึงหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มชนซ่ึงอยู่ร่วมกัน

และมีการติดต่อสัมพันธ์กัน โดยเม่ือรวมกันแล้วจะมีความหมายว่า การทําข้อตกลงกันของประชาชนในสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน โดย
ส่วนใหญ่แล้วคําว่าสัญญาประชาคมนี้มักจะถูกนําไปใช้ในสองลักษณะ คือ ในความหมายแบบแคบท่ีหมายถึงตัวทฤษฎีทาง

รัฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 - 18 และในความหมายแบบกว้างท่ีหมายถึงพันธสัญญาทางการเมืองระหว่าง

นักการเมืองกับประชาชน (เกษียร เตชะพีระ, 2553, หน้า 57-63) 
 คุเรียน, จอร์จ  โธมัส (Kurian, George Thomas) กล่าวว่า แนวคิดสัญญาประชาคมเกิดข้ึนในราวศตวรรษท่ี 17 
เพ่ือท่ีจะอธิบายท่ีมาของสังคมการเมือง และสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลที่ปกครองอยู่ในขณะนั้น โดยอธิบายถึงท่ีมาใน

การจัดต้ังสังคมการเมืองของมวลมนุษยชาติว่าเกิดจากการตกลงร่วมกันของมนุษย์ในสภาวะท่ียังไม่มีรัฐ หรือ สภาวะธรรมชาติ 
(state of nature) ท่ีจะยินยอมสละสิทธิบางอย่างให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลปกครอง และจัดต้ังสังคมการเมืองข้ึนมา 
โดยทฤษฎีสัญญาประชาคมนี้จะแตกต่างออกไปจากแนวคิดเรื่องท่ีมาของรัฐท่ีมีอยู่เดิมตั้งแต่สมัยกรีกโบราณว่าเป็นเร่ืองของ

ธรรมชาติจากการท่ีมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์การเมือง (man is by nature a political animal) แต่ในทางกลับกันทฤษฎี

สัญญาประชาคมจะอธิบายว่าสังคมการเมืองนั้นเกิดจากการท่ีมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติได้ตกลงร่วมกันในการจัดตั้งสังคม

การเมืองและการปกครองข้ึนมาเองในภายหลังต่างหาก (Kurian, George Thomas, 2011, p.1548) 
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 วูลฟ์, โจนาธาน (Wolff, Jonathan)  กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีสัญญาประชาคมในโลกตะวันตกนั้นนับว่ามีความสําคัญ

เป็นอย่างมาก เพราะเป็นท่ีมาของแนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (sovereignty of the people) เพราะการท่ี

สังคมการเมืองเกิดข้ึนจากการตกลงกันของประชาชนในสังคม ดังนั้นความชอบธรรมของรัฐบาลหรือผู้ปกครองจึงอยู่ท่ีการได้รับ

ความยินยอม และการยอมรับจากประชาชน แต่ท้ังหลายทั้งปวงแนวคิดเก่ียวกับการกําเนิดของรัฐและสังคมโดยทฤษฎีสัญญา

ประชาคมท่ีว่านี้เป็นเพียงการต้ังสมมติฐาน (hypothesis) ภายในห้วงความคิดของนักทฤษฎีการเมืองอย่าง โธมัส ฮอบส์ 
(Thomas Hobbes) จอห์น ล็อก (John Lock) หรือ ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) มากกว่าท่ีจะเกิดข้ึนจริง 
กล่าวคือไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าการตกลงทําสัญญาประชาคมนี้ได้เกิดข้ึนจริงหรือไม่ เม่ือไหร่ อย่างไร เพราะทฤษฎีนี้

เพียงแต่ต้องการสร้างชุดคําอธิบายข้ึนมาเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้การปกครองสมัยใหม่เท่านั้นเอง แต่ทว่าในปัจจุบัน คําว่า 
สัญญาประชาคม ในโลกตะวันตกได้ถูกนํามาใช้ในความหมายกว้าง ท่ีหมายถึงการทําข้อตกลงบางอย่างท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม

จริงมากกว่าท่ีจะเป็นเร่ืองของทฤษฎีท่ีอธิบายการกําเนิดของรัฐเหมือนในศตวรรษท่ี 17-18 (Wolff, 1996: 6-8) 
สรุปว่า ลักษณะประชาธิปไตยแบบไทยน้ันเป็นประชาธิปไตยแบบตามใจฉัน ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้น ประชาชน

จะมีอํานาจทางการเมืองในฐานะพลเมืองน้อยมาก สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในสังคมของประชาชนดูเหลือเพียงแค่

ตัวอักษรในกระดาษท่ีเขียนเอาไว้ให้สวยหรูเท่านั้น เพราะข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาทําให้ยืนยันได้ว่าประชาธิปไตย

แบบไทย ๆ นั้น หัวใจของมันก็คือ ระบอบการปกครองท่ียอมให้ชนชั้นนําซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยของประเทศได้มีอํานาจทาง

การเมืองเหนือกว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ และคนส่วนน้อยของประเทศน้ีก็ผูกขาดอํานาจไว้ท่ีตัวเองพร้อมด้วยการส่งต่อ

อํานาจให้กับลูกหลานตัวเองเสมือนหน่ึงเป็นมรดกของตระกูล เม่ือทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนก็ไม่สนใจประชาชน ทําเสมือนหน่ึงว่า

ไม่ได้สัญญาอะไรไว้กับประชาชน คําม่ันท่ีเคยให้ไว้กับประชนตอนหาเสียงก่อนการเลือกตั้งท่ีเรียกว่าสัญญาประชาคมน้ันเป็น

เพียงกลยุทธ์เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเท่านั้นเอง 
 
3. วิธีดําเนินการงาน 
 

 บทความวิจัยนี้ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ศึกษา จากหนังสือ ตํารา  บทความ ข้อเขียน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยโดย

ศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ มุ่งหาคําอธิบาย (Explanatory research) และสรุปข้อมูล สุดท้ายนําเสนอผลการศึกษาเชิง

พรรณนา (Descriptive Research)  
 
4. ผลการศึกษาวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบว่า 
 4.1 แนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม เกิดจากการที่มีนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 3 ท่าน คือ โธมัส ฮอบส์ (Thomas 
Hobbes)  จอห์น ล็อก (John Locke) และ ฌ็อง ฌากส์  รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ต้องการแก้ปัญหาสังคมท่ี

ปรากฏอยู่ในขณะนั้น ด้วยแนวคิดท่ีใช้เหตุผลอยู่เหนือความความเชื่อท่ีมนุษย์เคยมีมาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือต้องการแก้ปัญหา

สังคมที่มนุษย์ประสบอยู่จริงและเพื่อสร้างช่องทางในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองท่ีอ้างว่ามีอยู่แล้วตามธรรมชาติภายหลังจากท่ี

มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ีปราศจากคนอ่ืนได้ ด้วยเหตุผลท่ีว่า 1) มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติโดยแท้จริง 2) มนุษย์จึง

เป็นผู้สร้างรัฐโดยแท้จริง 3) รัฐจะต้องเกิดจากการท่ีมนุษย์ร่วมกันทําสัญญาเท่านั้น 4) รัฐในฐานะผู้แทนในการใช้อํานาจจะต้อง

ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชน 5)  รัฐท่ีดีจะต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย และ 6) เจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ท่ีรัฐ

ต้องปฏิบัติตามก็คือต้องทรงไว้ซ่ึงจริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรม   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 4.2 เม่ือได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยสําคัญท่ีจะมาสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏี

สัญญาประชาคม   พบว่า “จริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรม” เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะสนับสนุนให้การปกครองแบบระบอบ

ประชาธิปไตยแบบไทยท่ีสมบูรณ์ขึ้นมาได้ตามแนวคิดของทฤษฏีสัญญาประชาคม ด้วยเป็นท่ีประจักษ์ว่าเหตุแห่งการปฏิวัติ

รัฐประหารรัฐไทยแทบทุกครั้งนั้นได้อ้างถึงความไม่มีจริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรมในการบริหารปกครองประเทศของ

ผู้ปกครองท่ีเป็นองค์อธิปัตย์เป็นสําคัญ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลประเด็นการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 5.1 แนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม พบว่าทฤษฏีนี้เป็นท่ีนิยมกันมาก มีอิทธิพลแทนทฤษฎีเทวสิทธิ์  เป็นทฤษฎี

อธิปไตยเป็นของปวงชน มีรากฐานจากความคิดท่ีว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ โดยการท่ีมนุษย์ยินยอมร่วมกันทําสัญญาประชาคม 
(Social Contract) เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาสังคมการเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ เริ่มก่อตัวใน

คริสต์ศตวรรษ 16 และได้กลายเป็นทฤษฏีท่ีถูกนําเสนอเพ่ือแก้ปัญหาสังคมการเมืองในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เม่ือประมาณ  300 กว่าปีท่ีแล้ว โดยพ้ืนฐานของแนวคิด  “ได้ใช้เหตุผลเข้ามาแทนท่ีความเชื่อ”  เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่อยู่ในสภาพไม่น่าพึงปรารถนาอันประสบอยู่จริงและเพื่อสร้างช่องทางในการปกป้องอธิปไตยของตัวเอง

ท่ีอ้างว่ามีอยู่แล้วตามธรรมชาติภายหลังจากท่ีมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ีปราศจากคนอ่ืนได้  ของนักปรัชญาตะวันตก

สมัยใหม่ 3 ท่าน คือ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อก (John Locke) และ ฌ็อง ฌากส์  รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) ด้วยเหตุผลท่ีว่า 1) มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติโดยแท้จริง 2) มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างรัฐโดยแท้จริง 3) รัฐจะต้องเกิด
จากการท่ีมนุษย์ร่วมกันทําสัญญาเท่านั้น 4) รัฐในฐานะผู้แทนในการใช้อํานาจจะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชน             
5)  รัฐท่ีดีจะต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 6) เจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ท่ีรัฐต้องปฏิบัติตามก็คือต้องทรงไว้ซ่ึงจริยธรรม

และสํานึกทางจริยธรรม  โดยรายละเอียดแนวคิดของนักปรัชญาท้ัง 3 ท่าน นั้น มีดังน้ี 
       1) โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)  ซ่ึงมีอายุอยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1697 – 1588  ได้เขียนทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพ่ือ

สนับสนุนกษัตริย์ในราชวงศ์สจ็วต (Stuate) ของอังกฤษให้มีอํานาจปกครองรัฐอย่างสมบูรณ์  นั่นคือให้เกิดระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)  ท้ังนี้ เพราะเชื่อว่า การปกครองที่กษัตริย์มีอํานาจเด็ดขาดจะทําให้รัฐมีความ

ม่ันคงและมีระเบียบมากท่ีสุด โดยฮอบส์ มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ และและรัฐจะต้องถูกบริหารจัดการโดยมนุษย์  ด้วย
เหตุผลท่ีว่าโดยสภาพด่ังเดิมตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นต่างคนต่างอยู่ ปราศจากกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย  มนุษย์จึงประสบ

แต่ความชั่วร้ายต่าง ๆ เช่น ความว้าเหว่  (solitary)  มีความยากจน (poor)  มีความสกปรก (nays) และมีความโหดร้าย 
(brutish)  สภาพธรรมชาติทําให้เกิดสภาพ “อํานาจคือธรรม“ (might is right)  อํานาจผันแปรไปตามบุคคล   ฉะนั้น มนุษย์มี

ความจําเป็นต้องมีรัฐบาล มีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ด้วยการทําสัญญาร่วมกันในทํานองท่ีว่า   1) มนุษย์ยอมมอบอํานาจให้

รัฐบาลท้ังหมด รัฐบาลทรงไว้ซ่ึงอํานาจสูงสุดท่ีเรียกว่า “องค์อธิปไตย“ 2) ประชาชนไม่มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิวัติ แม้จะไม่พอใจ

นโยบายหรือวิธีการปกครอง เพราะผู้ปกครองไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญากับประชาชน  และ  3) ผู้ปกครองย่อมมีอํานาจจะกระทํา

การใด ๆ ได้ตามท่ีตนต้องการ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ก็ตาม เพราะประชาชนได้

เสียสละสิทธิตามธรรมชาติให้แก่ประมุขแล้ว  รัฐบาลตามความหมายนี้จึงเป็นรัฐบาลหรือพระมหากษัตริย์ท่ีอยู่เหนือกฎหมาย  
     2) จอห์น ล็อก (John Locke) เป็นนักปรัชญาในยุคต่อมา มีอายุระหว่าง ค.ศ. 1932 – 1704  มีแนวความคิดว่า 

สภาพด่ังเดิมของมนุษย์อยู่ในสภาพธรรมชาติ คือ อยู่กันอย่างมีความสุข มีความม่ันคง มีความปลอดภัยและมีอิสรภาพเสรีภาพ

ท่ีจะดําเนินการได้ตามใจปรารถนา   มนุษย์จึงมีความพอใจจะอยู่ในสภาพธรรมชาติ แต่ในกาลต่อมามนุษย์เกิดมีความไม่ม่ันใจ

ในความสุขความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความอิสรเสรีท่ีตนได้รับนั้นจะมีอยู่ตลอดไป มนุษย์จึงหาทางป้องกันและหา

ทางออกโดยการจัดต้ังรัฐบาลข้ึน โดยการมอบอํานาจการปกครองให้บุคคลคณะหนึ่งซ่ึงเรียกว่า รัฐบาล ซ่ึงจะต้องมีลักษณะ 
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คือ  1) รัฐบาลเกิดจากมนุษย์ทําสัญญามอบอํานาจให้กับหน่วยปกครอง แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน 2) รัฐจะต้อง
กระทําตามเจตนารมณ์ของประชาชน เจตนารมณ์ของประชาชนย่อมอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใด 3) ประชาชนสามารถเปลี่ยนคณะ

รัฐบาลได้ตามวาระ ถ้าเห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่ปฏิบัติงานไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐ  และ 4) รัฐบาลมีฐานะ

เป็นคู่สัญญากับประชาชนผู้มอบอํานาจให้ ฉะนั้นรัฐบาลจะทําอะไรตามความต้องการของตนไม่ได้ 
    3) ฌ็อง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)  มีอายุระหว่าง ค.ศ. 1712-1778 ซ่ึงเป็นนักปราชญ์อีกคนหนึ่ง

ได้เขียนหนังสือข้ึนเพ่ือสนับสนุนทฤษฎีสัญญาประชาคมว่า  สภาพด้ังเดิมของมนุษย์เป็นเช่นเดียวกับ Hobbes คือ เป็นสภาพท่ี

ขาดระเบียบวินัย มีความโหดร้ายทารุณ มีความสกปรก เข่นฆ่า เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มนุษย์ไม่ต้องการสิ่งชั่วร้าย

เหล่านั้น จึงหาวิธีการป้องกันสร้างสังคมใหม่ท่ีน่าอยู่ขึ้น โดยมนุษย์รวมกันตกลงเป็นเอกฉันท์จะก่อต้ังชุมชนทางสังคม (social 
community) ขึ้นอันจะนําไปสู่การก่อต้ังรัฐท่ีถูกต้องตามหลักเหตุผลท่ีแท้จริง   ส่วนตามแนวความคิดของรุสโซ รัฐมีลักษณะ

เป็นประชาธิปไตยยึดหลักเจตนารมณ์ท่ีมีเหตุผล คือ General Will ซ่ึงเป็นพลังผลักดันให้รัฐปฏิบัติการท้ังปวงเพื่อประโยชน์สุข

แก่ประชาชนท่ัวไป รุสโซนั้นเน้นถึงคุณลักษณะแห่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากกว่าจํานวนประชาชน ข้อตกลงใด ๆ ท่ี
แม้ว่าประชาชนเห็นพ้องต้องกัน เรียกว่า The Will of All แต่ถ้าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีคุณลักษณะท่ีดําเนินไปเพ่ือประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในรัฐก็ไม่ถือว่าเป็น General Will เพราะสัญญาประชาคมตามความคิดของรุสโซ คือ เอกชนทุกคนยอมยกสิทธิ

ตามธรรมชาติ ให้แก่ อธิปัตย์ (Sovereign) ซ่ึงได้แก่ General Will ฉะนั้น  จึงเท่ากับว่าเอกชนมอบสิทธ์ิให้แก่ชุมชนเป็น

ส่วนรวม” อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สัญญาประชาคมตามความคิดของรุสโซ คือ  1) รัฐนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย  
2) รัฐจะต้องปฏิบัติการทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขและสอดคล้องกับความประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ (General Will)  3) 
เอกชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติให้แก่อธิปัตย์ (Sovereign) ซ่ึงได้แก่ General Will นั้น  4) ชุมชนเป็นผู้กําหนด

นโยบาย แต่รัฐบาลเป็นผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ  5) อํานาจอธิปไตยเป็นของชุมชน และอยู่ท่ีชุมชนไม่ได้อยู่ท่ีรัฐบาล  6) รูสโซไม่
เห็นด้วยกับความคิดเรื่องรัฐสภา หรือประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนถือว่าอํานาจอธิปไตยนั้นมิอาจมอบให้แก่บุคคลใดได้ เพราะ

ผู้แทนไม่สามารถแสดงออกหรือสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้จริง ประชาธิปไตยของรุสโซเป็นประชาธิปไตยโดยตรง 
(Direct Democracy) แบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์และรัฐปาร์ต้า หรือประชาธิปไตยแบบหมู่บ้านสวิส ซ่ึงประชาชน

มาชุมนุมกันโดยตรง  7)  ความประสงค์ของคนส่วนใหญ่ (General Will) นั้นต้องยึดหลักศีลธรรม หรือคุณธรรมเป็นแนวทาง 
มิฉะนั้นเสียงข้างมากก็จะกลายเป็นทรราชย์ข้างมาก (Majority Tyranny) ไปได้  
 จากแนวความคิดของนักปราชญ์ท้ัง 3 คน คือ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) และ จอห์น ล็อก (John Locke) 
เป็นผู้ให้กําเนิดทฤษฎีสัญญาประชาคม และ ฌ็อง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เป็นผู้สนับสนุน ต่างก็มี
สาระสําคัญของทฤษฎีเหมือนกันในข้อท่ีว่า “รัฐบาลเป็นผลมาจากสัญญาของประชาชน” คือ รัฐบาลได้มอบอํานาจจาก

ประชาชน แต่การมอบอํานาจดังกล่าวนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้าง คือ ฮอบส์ (Hobbes) ถือว่าประชาชนได้มอบอํานาจ

สิทธิธรรมชาติของตนท้ังหมดให้ผู้ปกครอง ประชาชนจะเรียกคืนหรือทวงถามคืนซ่ึงอํานาจและสิทธิธรรมชาตินั้นมิได้โดย

ประการท้ังปวง แต่ ล็อก (Lock) ถือว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลแบบประชาธิปไตยจะต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญา คือ ประชาชน และ
ประชาชนสามารถที่จะทวงถามเรียกอํานาจและสิทธิธรรมชาติคืนได้ ส่วน รุสโซ (Rousseau) เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาล

แบบประชาธิปไตยโดยตรง และรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีให้สอดคล้องกับความประสงค์ส่วนใหญ่ (General Will)  
 5.2 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยตามแนวคิดทฤษฏีสัญญา

ประชาคมนั้น พบว่า “จริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรม” ของนักการเมืองหรือผู้ปกครองเป็นสําคัญท่ีจะทําให้ประชาธิปไตย

แบบไทยสมบูรณ์ขึ้นมาได้ อันเนื่องจากตามแนวคิดของสัญญาประชาคมนั้นให้ความสําคัญในเร่ืองข้อตกลงหรือคําม่ันสัญญา

ทางการเมืองระหว่างนักการเมืองกับประชาชนผ่านนโยบายและความรับผิดชอบในการหาเสียงขณะลงสมัครรับเลือกต้ังนั้นเอง 
ลักษณะดังกล่าวนั้นเรียกว่า “สัญญาประชาคม” สอดคล้องกับเฉลิมเกียรติ ผิวนวล ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือ “ประชาธิปไตยแบบไทย:  
แนวคิดและความหมาย,” ใน ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535” ว่า ลักษณะการใช้คําว่าสัญญาประชาคมใน

ปัจจุบันนี้ มีลักษณะเป็นสัญญาท่ีมีการตกลง และการผูกมัดบางอย่างท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนจริงในทางนโยบายท่ีใช้หาเสียง มิใช่ใน
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ลักษณะของการทําหนังสือสัญญา หากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างคู่สัญญาในสังคมในเรื่องความรับผิดชอบ 
และพันธะท่ีท้ังคู่จะต้องมีให้ต่อกันดังสัญญาประชาคมท่ีได้ให้ไว้  เม่ือนักการเมืองกับประชาชนได้มีสัญญาประชาคมกันดีแล้ว   
หลังการเลือกต้ังนักการเมืองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นตัวแทนในการทําหน้าท่ี สิ่งท่ีนักการเมืองจะต้องตระหนัก

อยู่เสมอก็คือการใช้อํานาจหน้าท่ีแทนประชาชนนั้นต้องคํานึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ การคํานึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนตามแนวคิดของสัญญาประชาคมเรียกว่า “สํานึกทางจริยธรรม” จะเห็นได้ว่าการมองสัญญาประชาคมในทางปฏิบัติ

ของการเมืองไทย มีเพียงเฉพาะมิติท่ีเป็นรูปธรรมเพียงมิติเดียวโดยปราศจากการพิจารณามิติทางทฤษฎีการเมืองท่ีเป็น

นามธรรมท่ีเรียกว่า “สํานึกทางจริยธรรม” ของนักการเมือง การทําสัญญาประชาคมของไทยย่อมจะกลายเป็นลักษณะของการ

เร่ขายฝันจากตัวนโยบายของพรรคการเมือง หรือ ร้ายกว่านั้นก็คือเป็นการหลอกลวงเพื่อจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเอง หรือ พรรคการเมืองของตนเอง ซ่ึงหากเป็นในลักษณะนี้แล้ว ผู้แทนของปวงชนก็จะขาดจิตสํานึก

ในการรับรู้ว่าต้นตอท่ีมาของแหล่งอํานาจท่ีพวกเขาอ้างอิงนั้นคือประชาชน ซ่ึงจะทําให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมหนึ่งใน

การแสดงออกซ่ึงสัญญาประชาคมในการถ่ายโอนอํานาจอธิปไตยท่ีเป็นของปวงชนให้แก่นักการเมือง หรือ พรรคการเมืองไป

นั่นเองโดยที่พวกเขาไม่ได้สํานึกว่าประชาชนได้มอบสิทธิบางอย่างให้แก่พวกเขาเพื่อแลกกับการปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีพวก

เขาได้รับปากไว้กับประชาชนในขณะหาเสียงเลือกต้ัง จึงทําให้การเมืองไทยเกิดการปฏิบัติรัฐประหารครั้งแล้วคร้ังเล่าด้วย

ข้ออ้างต่าง ๆ นานาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและสํานึกทางจริยธรรมของผู้ปกครอง 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเร่ิมเปลี่ยนไปสู่ชีวิตดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมมากขึ้น จํานวนคนไทยรุ่นใหม่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต
ในชีวิตประจําวันเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว มีความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลายในชีวิตประจําวัน การใช้
ภาษาสนทนาอย่างเร่งรีบในเวลาจํากัดของคนไทยสมัยใหม่ก็ย่ิงผิดเพ้ียนไปจากหลักภาษาไทย เพียงเพื่อช่วยให้การพิมพ์ง่าย สั้น 
และเร็วข้ึน ค่านิยมในการใช้ภาษาไทยรูปแบบใหม่ท่ีเรียกภาษาไทยเน็ตเป็นเรื่องทันสมัย เกิดกระแสสังคมที่เห็นเรื่องการใช้
ภาษาไทยที่บกพร่องเป็นเรื่องปกติ และนิยมสร้างคําใหม่เพ่ือสื่อสารให้รวดเร็วข้ึนคนไทยรุ่นใหม่มักขาดความรู้ด้านพ้ืนฐานทาง
ภาษาไทยและละเลยไม่ระมัดระวังการใช้ภาษาไทยจนกลายเป็นนิสัยและทําให้เกิดปัญหาวิกฤตภาษาไทย วัตถุประสงค์ของ
บทความเพื่อนําเสนอสาเหตุของปัญหาในการใช้ภาษาไทยของคนไทยรุ่นใหม่ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างความตระหนัก และปลูกฝังวัฒนธรรม
การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและถูกกาลเทศะ ให้คนไทยรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ  
 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมทางภาษา  ภาษาไทย  อินเทอร์เน็ต  สื่อสังคมออนไลน์  ภาษาไทยเน็ต  
 

Abstract 
 

  At present, the Thai way of life begins to change to digital life with more technology. The number 
of new generation Thai people who use the internet in everyday life is increasing rapidly. It is popular to 
use social media and mobile phones to communicate widely in daily life. Using the language of conversation 
in a hurry at a limited time of modern Thai people is even more distorted from the Thai language just to 
help make typing easier, shorter and faster. Values in using a new Thai language called Thai Net are modern 
and cause a society that sees the mistakes of Thai language are normal and popular with new words to 
communicate more quickly. New generation Thai people lack knowledge of basic Thai language, and 
neglect to use Thai language carefully till it becomes a careless habit and causing crisis in Thai language. This 
article aims to present the causes of the problems of using Thai language of new generation Thai people 
who use social media and propose ideas for improving Thai language skills in class to be more effective, 
especially in creating awareness and cultivating the correct and timely Thai language culture for the 
new generation of Thai people to see the value of using Thai language with quality. 
 

Keywords: language culture, Thai language, internet, social media, Thai net 
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1. บทนํา: ปรากฏการณ์ของสังคมออนไลน์                                                             
                                                                

 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของมนุษยชาติ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมนุษย์และสภาพสังคม ภาษาเป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ให้สืบทอดและเจริญงอกงามต่อไปไม่มีท่ีสิ้นสุด ภาษาเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนตามความจําเป็น

ของสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ภาษานอกจากสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีตแล้วยังเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงระดับ

วัฒนธรรมของผู้ใช้ ซ่ึงนอกจากสื่อความหมายแล้ว ยังบอกความรู้สึก อารมณ์ ภูมิหลังและระดับการศึกษาของผู้ใช้ ดังสํานวน

ท่ีว่า “สําเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” พฤติกรรมของผู้ใช้ภาษาจึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของผู้นั้นว่าสูงตํ่าเพียงใด อีก
ท้ังการเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมยังเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าจิตใจและความประพฤติของคนเราน้ันสามารถควบคุมได้โดย

ภาษา (ประจักษ์ ประภาพิทยากร. 2539: 24) ภาษาจึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนวัฒนธรรมของผู้ใช้ กล่าวเฉพาะภาษาไทยนับได้ว่าเป็น

สมบัติอันล้ําค่าของชาติไทย เพราะชาติไทยมีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเอง จึงเป็นสิ่งท่ีคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมด้านภาษา  
  อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคสังคมออนไลน์ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นยุคสังคมดิจิทัล ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาวิถี

ชีวิตของคนไทยเร่ิมเปลี่ยนไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Life) ด้วยเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนคนไทยรุ่นใหม่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตใน

ชีวิตประจําวันย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนอย่างอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ ในปี 2555 มีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมท้ังสิ้น 23,056,712 คน  
ต่อมาในปี 2560 จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 45,189,944 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 96.0 ในการ

แบ่งช่วงอายุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามแนวสังคมวิทยาได้มีการจําแนกเป็น 4 Generation (Gen) ได้แก่ 1) Baby Boomers 
(เกิดพ.ศ. 2489-2507) 2) Gen X (เกิด พ.ศ. 2508-2523) 3) Gen Y (เกิด พ.ศ. 2524-2543) และ 4) Gen Z (เกิด พ.ศ. 
2544 เป็นต้นไป) พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานข้ึน

เป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดย Gen Y ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดติดต่อกันเป็น

ปีท่ี 4 ท้ังนี้กลุ่ม Gen Zและ Gen Y เป็นกลุ่มท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 
2562: 21-23) จากผลการวิจัยของพิชญาวี คณะผล (2559: 125) พบว่าสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยกําลังกลายเป็น

สังคมผู้สูงวัย สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (Gen X) สูงข้ึนอย่างรวดเร็วและจะถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 เพ่ือหาเพ่ือนคุย

และใช้ติดต่อกับลูกหลานซ่ึงอยู่ห่างไกล ทําให้ผู้สูงอายุจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารโดยหันมาเปิดรับ

เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น เป็นรูปแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน  
  คนไทยรุ่นใหม่เลือกใช้ชีวิตด้วยการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีรวดเร็วฉับไวทันใจเพ่ือให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จนทําให้การสื่อสารทางตรงหรือการสนทนากันแบบปกติ จากการพูดสนทนาด้วยเสียง ด้วย
การใช้ทักษะการพูด และการเขียนจดหมายด้วยลายมือเร่ิมลดน้อย และแปรเปล่ียนมาสู่การพิมพ์ตัวอักษรและข้อความลงบน

หน้าจอ มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ิมทางเลือก (option) เข้ามาด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Voice call และ Video 
call การตอบกลับเพ่ือปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยสําคัญ คือ ความเร็วและความแรงของเครือข่าย Internet ท่ีสามารถทําให้สื่อสารได้

ท้ังภาพและเสียงชัดเจนรวดเร็ว ทําให้มีการกร่อนคํา ตัดทอน ปรับแต่งตัวอักษร สรรสร้างคําใหม่เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้

รวดเร็ว การแสดงอารมณ์ น้ําเสียงในภาษาอย่างคุ้นเคยสนุกปาก จนละเลยไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องท้ังเจตนาและไม่

เจตนา อีกท้ังการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (Smartphone) ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จากการใช้ภาษาไทยที่

ผิดเพ้ียนไปจากหลักภาษาไทยเล็กน้อย จึงบานปลายเป็นกระแสสังคมท่ีเห็นเรื่องคําท่ีใช้ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดา และ
กลายเป็นนิสัยถาวรติดตัวของคนไทยในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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2. ภาษาไทยภายใต้อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 เป็นท่ียอมรับท่ัวไปว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การใช้ภาษาไทยของคนไทยผิดเพ้ียน และลุกลาม
กลายเป็นค่านิยมการใช้ภาษาไทยเน็ต (กานต์รวี ชมเชย: 2558: 2) ของคนไทยสมัยใหม่ ดังท่ีศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล์)  (2557: ออนไลน์) ได้สํารวจความคิดเห็นในหัวข้อ “ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” โดยเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ 15-35 ปี ท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,218 คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 55.7 ไม่ทราบว่า วันท่ี 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
77.4 เห็นว่าการคุยไลน์และการคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊ก เป็นแหล่งท่ีมักจะพบเห็นการใช้ภาษาไทยท่ีสะกดผิดออกเสียงผิดเพ้ียน

ไป หรือมีคําแปลก ๆ บ่อยท่ีสุด ร้อยละ 84.7 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันเข้าข้ันวิกฤติและควรช่วย

รณรงค์อย่างจริงจัง ส่วนผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ ดารา นักร้อง ร้อยละ 36.0 รองลงมาร้อยละ 
33.3 คือ สื่อมวลชน นักข่าว และร้อยละ 19.2 คือครู อาจารย์ ส่วนร้อยละ 38.8 ให้เหตุผลท่ีมักนิยมใช้ภาษาไทยผิดเพ้ียนไป

ในสังคมออนไลน์ ว่าใช้ตาม ๆ กันจะได้เกาะกระแส รองลงมาร้อยละ 32.4 ให้เหตุผลว่า สะกดง่าย สั้น และสื่อสารได้เร็ว และ
ร้อยละ 26.9 ให้เหตุผลว่าเป็นคําท่ีใช้แล้วรู้สึกขําและคลายเครียดได้ ร้อยละ 65.9 แสดงความรู้สึกท่ีเห็นการพูดหยาบคายของ

ตัวละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือการโพสต์ข้อความหยาบคายผ่านสังคมออนไลน์ รู้สึกว่ารับได้ แต่บางคร้ังก็มากเกินไป และ
ร้อยละ 55.0 เชื่อว่าการให้สื่อมวลชน นักร้อง นักแสดง หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องจะ

สามารถสร้างจิตสํานึกให้เกิดความนิยมใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องได้ นอกจากนั้นการใช้ภาษาตามสมัยนิยมของวัยรุ่น เพียง

เพราะดูเป็นคําท่ีน่ารักและยังช่วยให้พิมพ์ง่ายขึ้น โดยท่ีไม่คํานึงถึงสิ่งท่ีจะตามมา นั่นคือการทําลายภาษาไทยทางอ้อม 
กลายเป็นสิ่งท่ีจะนําพาความวิบัติมาสู่วงการภาษาไทย 
  การพบเห็นภาษาท่ีผิดเพ้ียนเป็นประจําในชีวิตประจําวัน ในท่ีสุดก็จะเกิดความคุ้นชิน เกิดการละเลยและลด

ความสําคัญ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย เม่ือย้อนมาดูพฤติกรรมการใช้ภาษาของคนไทยรุ่นใหม่ท่ีตกตํ่าเข้าข้ัน

วิกฤตด้วยสาเหตุต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือการคุย (chat) ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังท่ีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2554: ออนไลน์)  กล่าว
ว่า “ภาษาเป็นขุมคลังแห่งภูมิปัญญาของคนไทยท้ังชาติ เป็นเอกลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมไทยท่ีโดดเด่นมาอย่าง

ยาวนาน แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนภาษาไทยกําลังจะถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ ดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ ประการหนึ่งก็คอื ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้

ภาษาไทยของเด็ก เยาวชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ล้วนตกตํ่าลงมากอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นการตกตํ่าลงอย่าง

ต่อเนื่องจนน่าสังเกตเป็นพิเศษในรอบหลายปีท่ีผ่านมา นอกจากนั้นแล้วการใช้ภาษาไทยที่ผิด ๆ ก็มักให้เห็นอยู่อย่างมากมาย

ท้ังในสื่อมวลชน  ในเพลง  ในละครโทรทัศน์  และในการคุย (chat) ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมท้ังในชีวิตประจําวันเราเองท่ีไม่ค่อย

จะให้ความสําคัญกับการเขียน การพูด การสื่อสารให้ถูกต้อง รวมท้ังไม่มีค่านิยมในการศึกษาหาความรู้ท่ีถูกต้องด้วย” 
 จากรายงานการวิจัยของ (ซารีณา นอรอเอ และคณะ: 2558) พบว่า ลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์

จําแนกได้ 12 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแปรเสียง  2) การแปรเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 3) การซ้ําสระ พยัญชนะ และ
ตัวสะกด 4) การประดิษฐ์คําใหม่ 5) การตัดเสียง 6) การทําให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม 7) คําท่ีเกิดจากข้อจํากัดของ

แป้นพิมพ์ (ไม่ได้กดปุ่ม shift) 8) การเลี่ยงคําหยาบหรือเลี่ยงคําท่ีห้ามใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ 9) การใช้คําแสดงเสียง อารมณ์

และกิริยาอาการ  10) การใช้อักษรย่อ 11) การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 12) การสะกดตามคําพูดของเด็ก (Baby talk) 
ลักษณะภาษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในสถานการณ์ท่ีสื่อสารกันในแวดวงเพ่ือน ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้ เห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยท่ีผิดไปจากรูปเดิม โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ทางภาษาทําให้เกิดลักษณะภาษาท่ีหลากหลาย

เรียกว่า ภาษาแชต หรือภาษาไทยเน็ต  
 ภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (new generation) ซ่ึงประกอบไปด้วย

ประชากรเด็ก วัยรุ่น และวัยทํางานตอนต้นอายุไม่เกิน 35 ปี (Gen Y และ Gen Z) และกําลังจะรวมไปถึงคนอายุ 60 ขึ้นไป 
(Gen X)  ซ่ึงเป็นผู้สนใจการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ชีวิตผูกติดกับโลกออนไลน์ อันทําให้เกิดความหลากหลายของภาษา 
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สอดคล้องกับ จรัลวิไล จรูญโรจน์  (2557: 13) ท่ีมีความเห็นว่า ความหลากหลายทางลักษณะภาษาท่ีปรากฏ เกิดจากกลุ่มคน
รุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารท่ีรวดเร็วผ่านแป้นพิมพ์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต และ
ประชากรท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรสําคัญของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและทําให้เกิดภาษาไทยเน็ต แสดงให้เห็นว่า

การสื่อสารในรูปแบบของภาษาไทยเน็ตของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับในระดับหนึ่ง  
  อิทธิพลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อการใช้ภาษาไทยเน็ตดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2556) 
และการศึกษาของนิตยา กาญจนะวรรณ (2554) (อ้างถึงใน ซารีณา นอรอเอ และคณะ.  2558: 950) ท่ีเห็นว่ากลุ่มประชากร

ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่ ท้ังจากความตั้งใจของผู้ใช้ภาษา 
สืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ภาษาไทยเน็ตท่ีใช้ในปัจจุบัน จึงยังคงลักษณะของความสั้นและกระชับ 
รวมถึงการสะกดท่ีช่วยให้พิมพ์ได้เร็วข้ึน น่าสังเกตว่าแม้กระท่ังการโต้ตอบในกระดานสนทนาท่ีไม่ได้ต้องการการโต้ตอบแบบ

ฉับพลันทันทีก็ใช้ภาษาไทยเน็ต การสนทนาผ่านห้องสนทนา (chartrooms) และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยการส่ง 
SMS, Line, Facebook และจากการสังเกตการใช้ภาษาในกระดานแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  แม้จะมีการสะกดผิดอย่างไม่
ตั้งใจ แต่ถ้าผู้ใช้ภาษาต่างก็เข้าใจในสารท่ีส่งมา ก็จะไม่มีการแก้ไขการสะกดผิดแต่อย่างใด แต่หากผู้ส่งสารเห็นว่าอาจส่งผลให้

ผู้รับสารไม่เข้าใจความหมาย ก็จะพิมพ์ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยคําท่ีถูกต้อง  
 กล่าวโดยสรุปสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ผิดไปจากเดิม 
และเกิดค่านิยมการใช้ภาษาไทยเน็ตในกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 
3. ปัญหาของการใช้ภาษาไทยในส่ือมวลชน 
 

  ปัญหาการใช้ภาษาไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดมานาน และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย แต่ในยุค

ปัจจุบันนี้ปัญหาภาษาไทยวิกฤตรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ จนมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าถึงข้ันภาษาวิบัติ ปัจจัยหนุนนําท่ีสําคัญนั่นก็คือ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ําไปอย่างรวดเร็ว สื่อมวลชนก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เกิดการใช้ภาษาไทยแบบผิด ๆ ของ
ประชาชนเพราะส่ือมวลชนเป็นผู้ท่ีให้ข้อมูล ข่าวสารกับประชาชนทุกวัน หากส่ือมวลชนนําภาษาท่ีประหลาด หรือภาษาท่ีไม่

ถูกต้องเอามาเผยแพร่บ่อย ๆ คนจะคิดว่าสิ่งท่ีสื่อมวลขนมาเผยแพร่นั้นถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีดี เป็นการทําลายภาษาไทย โดยเฉพาะ

การใช้ภาษาในโฆษณา ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ต่าง ๆ เป็นต้น  ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในการใช้ภาษาไทย

แบบผิด ๆ บังเกิดผลการเลียนแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ได้ชี้ให้เห็นว่า เม่ือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเห็นพฤติกรรมบางอย่างภายใต้เงื่อนไขใด ๆ เขาจะรับและเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเห็น ดังนั้นสื่อมวลชนจึง

เปรียบเสมือนต้นแบบ (model) เม่ือเด็กและเยาวชนได้มีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อใหม่และสื่อสังคมมาก ก็ย่อมท่ีจะมีการ

เลียนแบบพฤติกรรมซ่ึงอาจเป็นในเชิงลบได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีมีลักษณะเหมือนจริงท่ีนําไปสู่การลอกเลียนแบบ 
(Bandura. 1971 และ 1994 อ้างถึงใน บุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร. 2558 : 33)   
  การนิยมใช้ภาษาไทยเน็ตท่ีมีวิวัฒนาการทางภาษาเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นภาษาท่ีเกือบจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ภาษา  ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อความสั้น (SMS)  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  การสนทนาออนไลน์ (MSN)  หรือ

แม้แต่การใช้โปรแกรมสนทนาในโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ได้แก่ ไลน์ (Line) หรือ วอตส์แอป (WhatsApp) เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิด

ภาษาสนทนา จากค่านิยมของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็วในการสื่อสาร เม่ือพบ

ความยากลําบากในการพิมพ์ตัวอักษรก็จงใจทําให้ทําคําเหล่าน้ันสั้นลง หรือการสะกดผิดรวมท้ังการอุบัติศัพท์ใหม่ท่ีแปลกไป

จากเดิม จนทําให้แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมของภาษาไทย เช่น จิง ๆ (จริง ๆ) บ่องตง (บอกตรง ๆ) สุด ๆ (ฝุด ๆ) ไรเหรอ, ไร
หรา, ไรเหลอ, ไรหรอ, อาไยหยอ (อะไรหรือ) การเปลี่ยนแปลงของภาษานี้ ถือเป็นวิกฤตของภาษาไทยที่อาจส่งผลให้เกิด

ปัญหาในการใช้ภาษาไทย   
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  การใช้ภาษาสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือการส่งข้อความ มีการตัดทอนคํา สะกดคําผิด ใช้ภาษาผิดจากความหมาย

เดิม รวมถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลปราศจากการตรวจสอบ ทําให้ภาษาเขียนบกพร่อง เช่นคําศัพท์ การสะกดคํา 
การเขียนผิดไวยากรณ์ เม่ือเด็กวัยรุ่นใช้เป็นประจําทุกวัน ก็ติดเป็นนิสัย นํามาใช้เขียนในการบ้านหรือทํารายงาน นอกจากนั้น

การใช้คําหยาบ มึง กู อีนั่น อีนี่ อีช่อ (อีฉ้อ) ฯลฯ ก็ยังไม่ใช่เร่ืองท่ีสังคมยอมรับกันโดยท่ัวไป ถ้าจะพิมพ์ข้อความลงตามสื่อ

สาธารณะต่าง ๆ ผู้ใช้ภาษาก็ต้องตัดสินใจให้ดีทุกคร้ังก่อนจะกดโพสต์ เพราะพันธกิจอย่างหนึ่งของภาษา คือเป็นเคร่ืองแสดง

ตัวตน บางคนอาจจะคิดว่าการใช้คําท่ีถูกมองว่าหยาบคายเช่นนี้เป็นการแสดงธรรมชาติ หรือเพ่ือแสดงความเป็นตัวตน แม้ว่า
จริง ๆ แล้วจิตใจอาจจะไม่ใช่คนก้าวร้าวก็ตาม แต่อาจจะลืมว่ายังมีคนหลายคนมองว่าการใช้ภาษาเช่นนี้เป็นเรื่องไม่สมควร 
และอาจจะตัดสินไปแล้วก็ได้ว่าเป็นคนหยาบคายก้าวร้าว (สุนีย์ สินธุเดชะ.  2557: ออนไลน์) เพราะภาษาเป็นสิ่งสะท้อนระดับ

วัฒนธรรมของผู้ส่งสาร แม้สารจะถูกต้องชัดเจนแต่หากขาดความสุภาพ และความเหมาะสมต่อสถานการณ์ บุคคล หรือเวลา

แล้ว การสื่อสารนั้นก็สัมฤทธ์ิผลได้ยาก 
  อมรรัตน์ วงศ์โสภาและคณะ  (2556: 5-9)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ประเภทเฟซบุ๊กต่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า การพูดคุยสนทนาผ่านเฟซบุ๊กทําให้พูดคุยง่าย 
กล้าพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ลงไปมากกว่าการคุยต่อหน้า การใช้งานเฟซบุ๊กง่ายต่อการติฉินนินทากัน ให้ร้ายป้ายสีและด่ากัน การ
ใช้ภาษาสําหรับพูดคุยสนทนากับเพ่ือน ๆ จะใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้องเป็นคําสแลงในยุคสมัยใหม่เนื่องจากสะกดง่าย และเข้าใจง่าย 
ในกลุ่มเพ่ือนและสังคมเดียวกัน โดยคําส่วนใหญ่จะเป็นคําท่ีไม่เป็นทางการและสร้างข้ึนมาใหม่ เปลี่ยนคําและเปลี่ยน

ความหมาย เพ่ิมน้ําเสียงเหมือนการพูดคุยกันต่อหน้าทําให้ผู้สนทนารู้สึกถึงอารมณ์ในการพูดคุย  
 ผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทําให้คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาเฉพาะในกลุ่มของตนและ หลงลืมภาษาไทยและ

วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ก็คือผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ภาษาไทยของเด็ก เยาวชน และนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ล้วนตกตํ่าอย่างต่อเนื่อง ทักษะท่ีเป็นปัญหาของนักศึกษาไทยได้แก่ทักษะการเขียนสื่อสาร ซ่ึงเป็นทักษะขั้นสูง

และซับซ้อนท่ีเกิดจากการบูรณาการทักษะการฟัง การอ่าน และการพูดไว้ด้วยกัน ดังท่ี ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง  (2555: 
123) กล่าวว่า "ขณะนี้การเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยกําลังเกิดภาวะวิกฤตและคาดว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็
ประสบปัญหาเดียวกัน ยกตัวอย่างในจุฬาฯ การเขียนข้อสอบตอบครูอาจารย์ไม่รู้เรื่อง นิสิตไม่สามารถเรียบเรียงความคิดแล้ว

เขียนเป็นเรื่องราวได้ อีกท้ังการใช้ภาษาก็ผิดเพ้ียนมากจนทําให้อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องเสียเวลาในการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ให้

คะแนน เพราะนิสิตเขียนภาษาไทยไม่ดี" สอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์ ทานตวณิช (2558: 12) ท่ีวิจัยเรื่อง “ข้อผิดพลาด

ในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยบูรพา” ผลวิจัยบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย

เขียนโดยขาดความรอบคอบ ขาดความถี่ถ้วน ขาดความใส่ใจเท่าท่ีควร ใช้วิธีทับศัพท์ผิด เช่น สแลง เขียนเป็น แสลง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรีรัตน์ อักษรกาญจน์  (2559: 78) ท่ีศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้น 
ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่ามีการใช้ภาษาพูดในงานเขียน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ

พ้ืนฐานในการใช้ภาษาท้ังระดับคําและประโยค อิทธิพลของภาษาอ่ืน มีการเขียนน้อย และขาดความรอบคอบ 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยทางส่ือสังคมออนไลน์เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลุกลามทําให้ภาษาไทยอยู่ใน

ขั้นวิกฤต  สื่อมวลชนนําการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยเน็ตท่ีนิยมเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมาเผยแพร่ในท่ีสาธารณะ เกิดพฤติกรรมการ

ลอกเลียนแบบการใช้ภาษาไทยแบบผิด ๆ และคุ้นชินการใช้ภาษาแนวใหม่จนเป็นนิสัย ส่งผลกระทบให้ทักษะการเขียนของคน

รุ่นใหม่บกพร่อง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการเขียนน้อย มักใช้คําหยาบคาย โดยเฉพาะนักศึกษาทํา

ข้อสอบข้อเขียนไม่ได้ สะกดคําไม่ถูกต้อง ใช้ภาษาพูดในงานเขียน ใช้คําทับศัพท์ผิด ฯลฯ เพราะความละเลยไม่ใส่ใจ หลงลืม

ภาษาและขาดวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย  
 การใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z) มักจะไม่มีความระมัดระวัง เนื่องจากไม่มีพ้ืนฐานความรู้และ

ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ดังเช่น วีระพล ท่ีน้ําคํา (ออนไลน์: 2559) กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาการใช้ภาษาไทยก่อตัวข้ึนในเฟซบุ๊ก 
เป็นการสื่อสารผ่านการส่งข้อความ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการพิมพ์นั้นจึงอาจเกิดได้ในหลายกรณีด้วยกัน เช่น 1) ลืม
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เปลี่ยนภาษา คือจากท่ีจะพิมพ์ว่า “5555” ก็กลายเป็น “ถถถถ” ซ่ึงนี่เองท่ีทําให้เกิดคําศัพท์ใหม่ขึ้นด้วยการเติมทัณฑฆาตเข้า

ไปก็จะได้เป็น “ถถถถถ์”  2) ปุ่มอักษรใกล้กัน คือ ความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ผิดนั้นเอง แต่ตัวผู้ส่งข้อความเลือกท่ีจะ

ไม่แก้ไขคําผิดนั้น เม่ือผิดบ่อยเข้าจึงเกิดความเคยชินและใช้คําเหล่านั้นต่อ ๆ ไป เช่น คําว่า “เลย” เพ้ียนเป็น “เบย” หรือ 
“เยย” เพราะ ตัวอักษร ล บ ย บนแป้นพิมพ์เรียงติดกัน 3) ลืมหรือข้ีเกียจกดปุ่ม Shift กล่าวว่าปัจจุบันหากสังเกตดี ๆ จะ
พบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว เช่นคําว่า “เป็น” กลายเป็น “เป้น” คําว่า “ก็” กลายเป็น “ก้”4) พิมพ์เลี่ยงคําหยาบ

คายที่ เช่น คําว่า “กู” กลายเป็น “กุ”  คําว่า “มึง” กลายเป็น “เมิง” หรือ “มุง” 5) การลดหรือเปล่ียนบางส่วนของคําท่ี

ยุ่งยากแก่การพิมพ์ เช่น  คําว่า “ศาสตร์” กลายเป็น “สาด”  6) การใช้ศัพท์สแลง ศัพท์เฉพาะกลุ่ม โดยบางคําอาจใช้คําเดิม

แต่กําหนดความหมายใหม่ เช่น นก แห้ว เผือก ลําไย สตรอ โดยจุดประสงค์ต้องการใช้ล้อเลียนกัน  
  ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลาย แตกต่างกันเป็นจํานวนมาก จึงเป็นเรื่องท่ี

นักวิชาการ และผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมควรให้ความสําคัญและพินิจพิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถจัดการกับการใช้ภาษาของบุคคล

ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
4. แนวคิดการพัฒนาการใช้ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

  จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการสื่อสาร สังคมไทยเกิด

การเปลี่ยนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่เป็นสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางส่ือสารผ่านสื่อใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมและขยายวงกว้างในสังคมไทย 
จนเกิดการใช้ภาษาไทยใหม่ท่ีผิดเพ้ียน กลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน จากปัญหาท่ีถกเถียงว่า

ภาษาวัยรุ่น ภาษาแชต ภาษาไทยใหม่หรือภาษาไทยเน็ตทําให้ภาษาไทยถึงข้ันวิบัติ อันหมายถึงภาษาไทยถูกทําลายจนไม่

สามารถนําภาษาไทยมาใช้สื่อสารได้อีก ผู้เขียนเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากภาษาอยู่ใต้อิทธิพลของสังคมและเปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาวะของสังคม เม่ือโลกเปลี่ยนแปลงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อภาษา ทําให้เกิดการปรับตัวและความ

ต้องการท่ีจะใช้ภาษาในหน้าท่ีหลากหลายและในแนวใหม่มากข้ึน ในมุมมองด้านวัฒนธรรม เม่ือวัฒนธรรมเปลี่ยนภาษาก็

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม วัฒนธรรมต้องพ่ึงพาภาษาเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดท้ังวัฒนธรรม

และภาษาจึงต้องสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อกัน การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภาษา การกร่อนคํา ตัดคํา ปรับแต่ง สร้างคําใหม่

เพ่ือสื่อสารได้รวดเร็ว แสดงอารมณ์น้ําเสียง และเพ่ือความสนุกสนาน เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์แม้

จะขยายวงกว้างไปยังกลุ่มเด็ก วัยรุ่น กลุ่มคนทํางาน และกลุ่มผู้สูงวัยบ้างแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการเกาะกระแส จึงไม่ใช่ปัญหา

เพราะนักภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาไทยเน็ตเป็นลักษณะของวิธภาษา (language variety) หรือความหลากหลายของภาษาใน

ภาษาเดียว แต่ปัญหาใหญ่ท่ีทําลายภาษาไทยอยู่ท่ีการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ซ่ึงละเลย ไม่ใส่ใจ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เนื่องจากอาจไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาและไม่รู้คุณค่าภาษาไทยนั่นเอง  
  อย่างไรก็ตามเม่ือภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาจึงต้องใช้ให้ถูกเพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้มี

วัฒนธรรมซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 1) ใช้คําให้ถูกตามแบบแผนของภาษาไทย 2) ใช้คําสุภาพ หลีกเลี่ยงคําหยาบคาย หรือหยาบโลน 
3) ใช้คําพูดท่ีสื่อความหมายแจ่มแจ้ง ไม่กํากวม 4) ใช้ภาษาท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ในหมู่คณะ 5) ใช้ภาษาท่ีเป็นสิริมงคลในพิธีการต่าง ๆ 6) ใช้ภาษาท่ีไพเราะ ชวนให้เพลิดเพลินเจริญใจ 7) ใช้ภาษาท่ีเป็นคติ

เตือนใจ 8) ใช้ภาษาให้ถูกกาลเทศะและเหมาะกับฐานะของบุคคล  และ 9) ไม่นําภาษาต่างประเทศมาปะปนในภาษาพูดและ

ภาษาเขียนโดยไม่จําเป็น                                                      
  จุดมุ่งหมายของการใช้ภาษาตามแนววัฒนธรรมเพ่ือสื่อสารจึงควรไปในทางสร้างสรรค์ มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติ

และความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเข้ามาอย่างระมัดระวัง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์นับเป็นสื่ออันสําคัญท่ีทํา

ให้ได้รับข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ หากยอมรับและปรับเปลี่ยนภาษาไทยมากข้ึน โดยมุ่งแต่ความทันสมัย ไม่
คํานึงถึงรากฐานวัฒนธรรมภาษาไทยเดิม การสื่อสารย่อมขาดประสิทธิภาพเพราะเข้าใจกันแค่คนกลุ่มเดียว การใช้ถ้อยคํา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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หยาบคาย ไม่สุภาพ หรือรุนแรงเกินกว่าเหตุในพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์นั้น มีให้พบเห็นกันอย่างมากมาย เนื่องด้วยเป็นพ้ืนท่ีเสรี

ในการแสดงตัวตนและการแสดงออกทางความคิดท่ีไม่มีขีดจํากัด จึงน่าเป็นห่วงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่า ความคุ้นชินในความ

ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคายทั้งหลาย จะฝังรากเข้าไปในสํานึกความคิดของคนรุ่นใหม่ได้โดยไม่รู้ตัว 
  พฤติกรรมของผู้ใช้ภาษาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนผู้นั้น จึงควรมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้คนรุ่นใหม่

ตระหนักว่าการเรียนรู้ของใหม่เป็นสิ่งดี แต่ต้องไม่หลงลืมละท้ิงรากเหง้าของเดิมของบรรพบุรุษ คือวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย 
และเปล่ียนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ให้รับผิดชอบต่อสังคมแก้ไขสิ่งผิดท่ีพบเห็นเพ่ือให้พ้ืนท่ีสังคมออนไลน์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ทางสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าในท่ีสุด 
 

 แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะส้ัน 
1. ควรเร่ิมต้นท่ีสถาบันครอบครัวพ่อแม่ควรมีบทบาทสําคัญในการสอดส่อง ดูแล และให้คําแนะนําในการใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้บุตรหลานรู้เท่าทันภัยท่ีอาจแฝงมากับสื่ออินเทอร์เน็ต และขณะเดียวกันก็สามารถ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และวฒันธรรมการใช้ภาษาของเด็กและเยาวชน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์จัดอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนซ่ึงเป็นผู้ใช้มีบทบาทเป็นท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้ใช้วิจารณญาณและมารยาทในการสื่อสารผ่านช่องทาง

ดังกล่าว  
3. ควรสร้างความตระหนักและเป็นแบบอย่างใช้ภาษาไทยให้ได้อย่างถูกต้องถูกกาลเทศะ และเหมาะกับฐานะของ

บุคคล ไม่ผิด ไม่เพ้ียน ไม่ต้องเร่งรีบในการเขียนหรือพิมพ์จนเกินไป ช้านิดหน่อย แต่ก็จะสามารถสื่อสารผ่านสื่อสังคมได้อย่าง

ถูกต้องและถูกความหมาย ไม่เข้าใจผิด และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กบัผู้อ่ืนในการสื่อสารด้วย 
 

แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะยาว 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันการรณรงค์การใช้ภาษาไทยในส่ือสังคมออนไลน์ให้ถูกต้อง มี

การกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกสามารถกระทําได้ด้วยการเล็งเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาไทยท่ีถูกต้องและเห็นว่าการเขียน

ภาษาไทยที่ถูกต้อง เร่ืองเช่นนี้มิใช่สิ่งท่ียากเกินความพยายาม ถ้าหากสถาบันการศึกษาท้ังหลาย รวมท้ังสถาบันภาษาและ

วรรณกรรมแห่งชาติท่ีกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนจะจัดต้ัง และหน่วยงานทุกภาคส่วน พร้อมใจกันวางแผน ปฏิบัติการรณรงค์ 
ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างทันท่วงที 

2. ราชบัณฑิตยสภาควรจัดทําพจนานุกรมทุกประเภท และแหล่งสืบค้นออนไลน์ รวมท้ังวางหลักการใช้ภาษาท่ีเป็น

มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปถือปฏิบัติ และสามารถสืบค้นแหล่งอ้างอิงได้สะดวก  
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน สื่อมวลชน และผู้นําองค์กรต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  
 

5. บทส่งท้าย 
 

คนไทยในยุคดิจิทัลนี้ต้องยอมรับและปรับตัวให้ได้ เม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะภาษาก็อาจถูกเปล่ียนไปตาม

สภาพสังคม และเกิดคําศัพท์ใหม่อยู่ตลอดเวลา เม่ือเวลาผ่านไปคําศัพท์เหล่านี้ก็อาจถูกลืมหรืออาจยังคงใช้ โดยผู้ใช้ภาษา

สามารถปรับวิธีการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัยได้ต่อไปอีก จึงเป็นการสร้างสรรค์ทางภาษาซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน

วัฒนธรรมการใช้ภาษาได้ เนื่องจากคนไทยยุคใหม่ละเลยไม่ใส่ใจระมัดระวังการใช้ภาษาไทย อีกท้ังไม่มีพ้ืนฐานความรู้และไม่รู้

คุณค่าภาษาไทย ความรวดเร็วเร่งรีบในการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ขาด
ทักษะด้านการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน นอกจากนั้นภาษายังเป็นเคร่ืองแสดงตัวตน พฤติกรรมการใช้ภาษาไม่สุภาพ  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1580 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1608 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

หยาบคายก้าวร้าวในสังคมออนไลน์แสดงถึงการไม่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา พฤติกรรมของผู้ใช้ภาษาจึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึง

วัฒนธรรมของผู้นั้นว่ามีระดับสูงตํ่าเพียงใด  ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชน ครอบครัว และสถานศึกษา  จึงควรร่วมมือกัน
รณรงค์ให้คนไทยรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสําคัญของรากเหง้า การมีวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยให้เป็นนิสัยและนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ไม่ละเลยปล่อยวางแต่เร่งรีบหาทางแก้ไข เพ่ือยับย้ังปัญหาวิกฤตภาษาไทย  
เม่ือย้อนกลับมาดูในสถาบันการศึกษา ปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการฝึกฝนอย่าง

จริงจังในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ท้ังในช้ันเรียนต้ังแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทย ควรมีการฝึกทักษะการสื่อสารสัมพันธ์ท้ัง 4 ทักษะ เริ่มต้ังแต่การอ่าน จําเป็นต้องฝึกอ่านให้มาก 
โดยให้อ่านเรื่องยาวและยากข้ึนตามลําดับวุฒิภาวะเพ่ือให้ได้เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาดี ๆ เห็นการเรียบเรียงประโยคท่ีถูกแบบ

แผนถูกกาลเทศะ การเรียนรู้คําศัพท์ท่ีเป็นวัฒนธรรมระดับสูง การฝึกอ่านออกเสียงทําให้รู้ว่าอ่านผิดหรือถูก เช่นเดียวกับ

ทักษะการฟังการพูด การฟังสิ่งท่ีดี และการเห็นแบบอย่างการใช้ภาษา การลําดับความคิดของนักพูดท่ีดี ตลอดจนการฝึกออก

เสียงวรรณยุกต์ เสียง ร, ล เสียงคําควบกล้ํา ย่อมทําให้การเขียนสะกดคําถูกต้อง การฝึกทักษะการเขียนจากการเห็นตัวอย่าง

การเขียนท่ีดี แล้วมีการฝึกเขียนซํ้าบ่อย ๆ ด้วยภาษาและความคิดของตนเองจะทําให้เกิดความชํานาญ โดยจะต้องหาความรู้

เรื่องการเขียนคําศัพท์ท่ีถูกต้องจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท้ังฉบับเป็นเล่มและฉบับออนไลน์จนเป็นนิสัย  อย่างไร
ก็ตามผู้สอนควรเอาใจใส่ตรวจแบบฝึกทุกครั้งและประเมินผลงานของผู้เรียนอย่างถูกต้องและแม่นยํา การขาดความรู้ขาดความ
แม่นยําด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของผู้สอนเป็นปัญหาสําคัญ แต่การละเลยและปัดความรับผิดชอบโดยอ้างว่าการแก้

วิกฤตภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นหน้าท่ีของผู้สอนภาษาไทยนั้นเป็นปัญหาท่ีสําคัญกว่า  เพราะการใช้ภาษาไทยเป็น

เรื่องท่ีผู้สอนท้ังวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ ท่ีใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชั้นเรียน ต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์และร่วม

รณรงค์วัฒนธรรมการใช้ภาษาร่วมกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงความหายนะของภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญท่ีสดุของชาติ 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขบัร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชพีดนตรีไทย
ขั้นท่ี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้ด้วยชดุฝึกทักษะการออกเสียงพื้นฐาน 

และเทคนิคการขบัร้องเพลงไทย 
 A Study of Educational Achievement in Learning Thai Traditional Songs by 
Using Standardization in Thai Music Occupation Bureau of Standards and 

Evaluation, Step 4, Of The Students In Mattayom 4. The Students in 
Mattayom 4 Have Studied ‘The Pronunciation of Basic Skills and  
Techniques of Singing Thai Music’ at Srinakharinwirot University  

Prasarnmit Demonstration School (Secondary Level) 
 

รุจี ศรีสมบัติ   
 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
rujee_jee@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขับร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาชีพดนตรีไทยข้ันท่ี 4 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย เป็นการวิจัยแบบพัฒนา (ทดลอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น  
เพ่ือฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานในการขับร้องเพลงไทย ฝึกขับร้องและฝึกเทคนิคในการขับร้องเพลงไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทยขั้นท่ี 4 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนมีความรู้ ด้านประวัติความเป็นมา
ในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น หลังเรียนด้วยชุดใบความรู้และ
แบบทดสอบความรู้สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนมีความสามารถด้านการออกเสียงพ้ืนฐานการขับ
ร้องเพลงไทย หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานการขับร้องเพลงไทยสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3) นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านคุณลักษณะการขับร้องเพลงไทย หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านความถูกต้องของการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก 
สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 5) นักเรียนมีความสามารถด้านเทคนิคการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น  
เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ทักษะการขับร้องเพลงไทย  เทคนิคการขับร้องเพลงไทย 
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Abstract 
 

This research was the development of experimental research. There were three main objectives. 
1) To study the history of Thai traditional music, by using standardization in Thai music occupation Bureau 
of Standards and Evaluation step 4. The Thai traditional songs include; Khamen gloom luuk soong chan, 
Lom phat chai khao soong chan, and Lao dum nern sine soong chan. 2) To learn the basic pronunciation 
of Thai singing. 3) To study songs and practice singing techniques by using standardization in Thai music 
occupation Bureau of Standards and Evaluation step 4) The Thai traditional songs include; Khamen gloom 
luuk soong chan, Lom phat chai khao soong chan, and Lao dum nern sine soong chan. 

The eleven students sampled are Mattayom 4 students majoring in Dance Arts Education during 
Semester 1 of the academic year 2011 at Srinakharinwirot University Prasanmit Demonstration School 
(Secondary Level). 

The results are summarized as follows. 1) They have knowledge of the history of the Thai tradional 
songs; Khamen gloom luuk soong chan, Lom phat chai khao soong chan, and Lao dum nern sine soong chan. 
After studying and testing, the statistical significance level was higher by 0.05. 2) Students have the ability in 
basic pronunciation in singing Thai traditional songs. After learning the basic skills of singing pronunciation 
of Thai traditional songs, the statistical significance level was higher by 0.05. 3) They have the skills for 
singing Thai traditional songs. After learning the skills of Thai traditional singing the statistical significance 
level was higher by 0.05. 4) Students have skills in correctly singing Khmer Khamen gloom luuk soong chan, 
Lom phat chai khao soong chan, and Lao dum nern sine soong chan. After learning the skills in singing in 
Thai traditional songs, the statistical significance level was higher by 0.05 5)  They have the technical 
capabilities of singing Khamen gloom luuk soong chan, Lom phat chai khao soong chan, and Lao dum nern 
sine soong chan. After learning the skills and techniques of singing in Thai traditional songs, the statistical 
significance level was higher by 0.05. 
 
Keywords: Thai traditional songs singing skills, technical capabilities of singing Thai traditional songs 
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1. บทนํา  
 

ดนตรีมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เสียงดนตรีสามารถสร้างจินตนาการ ความรู้สึก การแสดงออกทาง

อารมณ์ซ่ึงจะช่วยให้มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกแขนงได้กว้างขวาง ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดังนั้นดนตรีจึงเป็น

ผลผลิตจากความคิด สติปัญญาของมนุษย์และเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สนองตอบด้วยการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่สามารถแยก

ดนตรีออกจากชีวิตประจําวันได้ เม่ือดนตรีมีความจําเป็นต่อชีวิตมนุษย์และสังคมอยู่ตลอดเวลา จึงค่อย ๆ พัฒนาข้ึนโดยลําดับ 
ผ่านระยะเวลา กระบวนการที่ซับซ้อนของแต่ละสังคมในการรู้จักใช้เสียงระดับต่าง ๆ มาจัดและเรียบเรียงให้ดําเนินไปอย่าง

ไพเราะมีระเบียบแบบแผน มีการตกแต่งทํานองเพลงให้ไพเราะ ตกแต่งคําพูดให้ออกมาในลักษณะของคํากลอน แล้วมีการ
บันทึกจนกลายเป็นบทประพันธ์เพลงประกอบกับเสียงดนตรี 

มนุษย์กับดนตรีมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกมาตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนสําคัญท่ีเป็นต้นกําเนิดดนตรี คือ 
ธรรมชาติ และมนุษย์ก็ได้ปรุงแต่งเสียงท่ีเกิดจากธรรมชาตินั้นให้เป็นเสียงดนตรีท่ีมีความไพเราะโดยสําคัญ โดยรู้จักประดิษฐ์

เครื่องดนตรีอย่างง่าย ๆ แล้วพัฒนาข้ึนต่อมา ท้ังยังรู้จักพัฒนาตนเองในการเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีตนประดิษฐ์ขึ้นตลอดจนการร้อง

เพลงให้มีความไพเราะน่าฟัง “เสียงของมนุษย์สามารถแสดงอารมณ์ได้ดีชัดเจนกว่าเคร่ืองดนตรีใด ๆท้ังในเร่ืองของภาษาซ่ึง

สามารถบอกเรื่องราวต่าง ๆได้ตั้งแต่เริ่มมีการใช้ภาษาพูดบทเพลงต่าง ๆ จึงเป็นจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ท่ีมีผู้ค้นข้อมูลต่าง ๆ
ทางประวัติศาสตร์ได้จากบทเพลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงการขับร้องเพลงไทยซึ่งมีมาพร้อม ๆ กับชาติไทย”  (กาญจนา อินทรสุนานนท์, 
2550: 2) 

เพลงเป็นส่วนหน่ึงของดนตรี เพลงต่าง ๆ ท่ีประพันธ์ขึ้นในแต่ละยุคสมัยต่าง ๆ ย่อมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ สังคมท่ีมีสภาพแตกต่างกันย่อมมีผลทําให้มนุษย์สร้างเพลงข้ึนมาแตกต่างกันไปด้วย ใน
สังคมไทยก็เช่นกันวิวัฒนาการของเพลงต่าง ๆ เกิดข้ึนมาในอดีตจนถึงปัจจุบันย่อมจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา  
ท้ังลักษณะของบทเพลง ทํานอง คําร้อง วิธีขับร้อง สีสันของเพลงตลอดจนกิรยิาอาการของผู้ขับร้อง นักดนตรีและผู้ชมผู้ฟัง  

เพลงไทยเดิมเป็นเพลงไทยท่ีแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยลักษณะเฉพาะที่โดด

เด่นชัดเจนด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง ลีลาทํานองเพลง ลีลาการขับร้องในการเอ้ือน ลักษณะเฉพาะของการร้องและคำ

ประพันธ์ท่ีสละสลวย(เสาวนีย์ ซ่ือตรง, 2540: 3) งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการบ่งบอกถึงความเป็น

ชนชาติท่ีมีอารยะธรรมมายาวนานและทรงคุณค่า ด้วยความท่ีเป็นศิลปะอันมีประวัติความเป็นมาช้านานมีความหลากหลาย มี
หลายประเภทเช่นเคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ วงดนตรีไทยหรือเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ท้ังท่ีมีความยากง่ายปะปนกันไป 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษาจึงจัดสร้างเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพดนตรีไทยข้ึน เพ่ือการถ่ายทอดสรรพวิทยาการทางด้าน

ดนตรีไทยอย่างมีระบบสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ การขับร้องเพลงไทยเป็นส่วนของดนตรีไทยที่ต้องอาศัยกระบวนการ

ฝึกอย่างถูกวิธี มีขั้นตอนฝึกฝนและกระทําซํ้าเพ่ือให้เกิดทักษะความชํานาญ ศิลปะการขับร้องเป็นศิลปะท่ีจําเป็นต้องวาง

พ้ืนฐานให้ถูกต้อง ศิลปะประเภทอ่ืน ๆอาจมีอุปกรณ์ประกอบ แต่การขับร้องไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ เป็นชิ้นส่วนท่ีสัมผัสได้ อุปกรณ์

ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายในตัวของเราทั้งสิ้น และเป็นสิ่งท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะปราศจาก รูปร่าง 
ตัวตน แต่ก็เป็นเสียงซ่ึงเป็นสิ่งท่ีแสดงออกให้รู้ได้ว่าเป็นอยู่ ณ ท่ีใด เป็นอย่างไร หรือเรียกว่า สายเสียง เสียงลมท่ีออกมาจาก

ลําคอ เม่ือลมผ่านลําคอออกมากระทบล้ินจะเป็นเสียงหน่ึง คร้ันกระทบลิ้นแล้วสะท้อนออกมากระทบฟัน ก็เป็นอีกเสียงหน่ึง 
หรือถ้าออกมากระทบทางช่องจมูกก็เป็นอีกเสียงหนึ่ง ด้วยความซับซ้อนละเอียดอ่อนของการขับร้องเพลงไทยจึงต้องมีการฝึก

ออกเสียงอย่างถูกวิธีในระดับข้ันพ้ืนฐานและขณะเดียวกันก็ต้องขับร้องให้ได้ตามทํานองรวมถึงสอดแทรกเทคนิควิธีร้องให้

ไพเราะข้ึน 
การขับร้องเพลงไทย นับว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะทําให้เด็กหรือเยาวชนสนใจได้เหมือนเพลงสมัยนิยม เนื่องจากเป็นศิลปะ

ท่ีมีความละเมียดละมัย ต้องอาศัยความชอบ ความพยายาม ความพากเพียรในการฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอจึงจะสําเร็จลงได้ 
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การปลูกฝังให้เยาวชนได้ฝึกขับร้องเพลงไทยจะช่วยจรรโลงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแขนงน้ี ท้ังยังเป็นการอนุรักษ์ได้อีก

ทางหนึ่ง 
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลง

ไทยผู้วิจัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการเรียนการสอนจะฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ

ทางด้านการขับร้องเพลงไทยโดยใช้กระบวนการฝึกตามข้ันตอนของชุดฝึกต้ังแต่วิธีการออกเสียงพ้ืนฐาน การฝึกขับร้องตามบท

เพลงจนถึงเทคนิคการขับร้องท่ีทําให้เพลงไพเราะขึ้น  เพ่ือพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทย  วิชาเอกนาฏย-ศาสตร์ศิลป์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จะทําให้การเรียนการ

สอนด้านการขับร้องมีประสิทธิภาพขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทยในโรงเรียนให้มี

คุณภาพดีย่ิงข้ึนท้ังยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนได้ซาบซ้ึง เห็นคุณค่าและสืบทอดมรดกของชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยข้ันท่ี 4 สํานักมาตรฐาน

อุดมศึกษา ใน เพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
2.2 เพ่ือฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานในการขับร้องเพลงไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
2.3 เพ่ือฝึกขับร้องและฝึกเทคนิคในการขับร้องเพลงไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยข้ันท่ี 4 สํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา ในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น          
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ค้นคว้าและศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกนาฏยศาสตร์ศิลป์ ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 11 คน แล้ว
ดําเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย 
 3.3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบวัดทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย      
จํานวน 4 ชุด ดังน้ี 
  ชุดท่ี 1 แบบทดสอบความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของเพลงไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย

ขั้น 4 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ปี พ .ศ . 2554 ในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และ            
เพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น 
  ชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพ้ืนฐานในการขับร้องเพลงไทย 
  ชุดท่ี 3 บันทึกโน้ตทางร้องเพลงไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยข้ัน 4 สํานักมาตรฐาน

อุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น เพ่ือ

เป็นแบบสําหรับฝึกในการขับร้องและแบบสําหรับฝึกเทคนิคการขับร้องเพลงไทย 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1586 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1614 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

  ชุดท่ี 4 แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงพ้ืนฐาน และความสามารถในการขับร้องเพลงไทยตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้น 4 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัด

ชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น  

3.4 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการวิจัยแบบ one group     
pre – test, post – test design   

3.5 นําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะข้อค้นพบแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีต้องการ

ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถด้านประวัติความเป็นมา ด้านการออกเสียงพ้ืนฐานการขับร้องเพลงไทย 
ด้านทักษะการขับร้องเพลงไทย และเทคนิคการขับร้องเพลงไทยในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น 
และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น โดยใช้สถิติคะแนนเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 เปรียบเทียบความรู้ ความสามารถด้านประวัติความเป็นมา ด้านการออกเสียงพ้ืนฐานการขับร้องเพลงไทย ด้าน
ทักษะการขับร้องเพลงไทย และเทคนิคการขับร้องเพลงไทยในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และ
เพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น ระหว่างและหลังการทดลอง โดยใช้ค่าสถิติ การทดสอบของ The Wilcoxon Matched –Pairs 
Signed Ranks Test  
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
5.1 การทดสอบความรู้ด้านประวัติความเป็นมาในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลง

ลาวดําเนินทราย สองชั้น ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบทดสอบความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของเพลงไทยชุดท่ี 1 
พบว่านักเรียนมีความรู้ด้านประวัติความเป็นมาในเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขาสองชั้นและเพลงลาวดําเนิน

ทรายสองชั้น หลังเรียนด้วยชุดแบบทดสอบความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของเพลงไทยชุดท่ี 2 สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
5.2 การออกเสียงพ้ืนฐานการขับร้องเพลงไทย ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการออกเสียงพ้ืนฐานใน

การขับร้องเพลงไทย ชุดท่ี 2 พบว่านักเรียนมีทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานในการขับร้องเพลงไทย หลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการ

ออกเสียงพ้ืนฐานชุดท่ี 2 สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
5.3 ความสามารถด้านทักษะการขับร้องเพลงไทยด้านคุณลักษณะการขับร้องเพลงไทย ระหว่างเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดแบบฝึกการขับร้องและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย ชุดท่ี 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการขับร้องเพลง

ไทยด้านคุณลักษณะการขับร้องเพลงไทย หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการขับร้องและเทคนิคการขับร้องเพลงไทยชุดท่ี 3 สูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.4 ความสามารถด้านทักษะการขับร้องเพลงไทยด้านความถูกต้องในการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลง

ลมพัดชายเขาสองชั้นและเพลงลาวดําเนินทรายสองช้ัน ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการขับร้องและเทคนิคการ

ขับร้องเพลงไทย ชุดท่ี 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการขับร้องด้านความถูกต้องในการขับร้องเพลงเขมรกล่อม

ลูก สองช้ัน เพลงลมพัดชายเขาสองชั้นและเพลงลาวดําเนินทรายสองชั้น หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยชุดท่ี 3 
สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 5.5 ความสามารถด้านเทคนิคการขับร้องเพลงไทยในการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา

สองชั้นและเพลงลาวดําเนินทรายสองชั้น ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการขับร้องและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย 
ชุดท่ี 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านเทคนิคการขับร้องเพลงไทยหลังเรียนด้วยชุดฝึกเทคนิคการขับร้องเพลงไทยชุดท่ี 3 
สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการใช้แบบทดสอบชุดฝึกทักษะการออกเสียงพ้ืนฐาน ทักษะและเทคนิคในการขับ

ร้องเพลงไทย ท่ีมีต่อความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยของนักเรียนวิชาเอกนาฏยศาสตร์ศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

จากการศึกษาพบว่า ผลของการใช้แบบทดสอบชุดฝึกทักษะการออกเสียงพื้นฐานการขับร้องเพลงไทย ชุดฝึกทักษะ

การขับร้องและเทคนิคการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น 
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนสามารถพัฒนาความสามารถในการขับร้องเพลงไทยให้สูงข้ึนได้ โดยความรู้ด้านประวัติความเป็นมาเพลงเขมร

กล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น และเพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น ด้านการออกเสียงพ้ืนฐานการขับร้องเพลง

ไทย คุณลักษณะการขับร้องเพลงไทย ความถูกต้องในการขับร้องเพลงเขมรกล่อมลูก สองชั้น เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น 
เพลงลาวดําเนินทราย สองชั้น และเทคนิคในการขับร้องเพลงไทยเพ่ิมข้ึนในทุกด้านกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้คิดว่าข้ึนอยู่กับเหตุผลต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. รูปแบบการสอน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆท่ีสําคัญ ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ 
ภาษาไทย และนาฏศิลป์ไทย โดยผู้วิจัยบรรยายถึงเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระร่วง ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อร้องใน

เพลงเขมรกล่อมลูก ในด้านภาษาไทยผู้วิจัยบรรยายถึงความสัมพันธ์ของบทเพลงกับวรรณคดีไทย โดยบทเพลงลมพัดชายเขา 
สองชั้น เพลงนี้อยู่ในวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง  และสําหรับเพลงลาวดําเนินทราย ก็อยู่ในบทวรรณคดีเรื่อง พระลอ ด้าน
นาฏศิลป์ไทยได้อธิบายถึงความสอดคล้องกับการท่ีมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในบทเพลงลมพัดชายเขา ซ่ึงมีชื่อว่า “รจนาเสี่ยง

พวงมาลัย” และในบทเพลงลาวดําเนินทราย มีชื่อในการแสดงนาฏศิลป์ไทยว่า “ฟ้อนรัก” สื่อได้ถึงจินตนาการและความเป็น

สุนทรียะ  
 2. วิธีสอน การขับร้องเพลงไทยเป็นการขับร้องเพลงท่ีมีความละเอียดลออและมีความยากอยู่พอสมควรทีเดียว 
เนื่องจากมีศิลปะของการใช้เสียงท่ีบางครั้งก็ใช้เสียงสูงมาก บางครั้งใช้เสียงตํ่ามากเพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงของเครื่องดนตรี 
นอกจากนี้ยังต้องมีการเอื้อนให้เกิดความไพเราะสละสลวย ผู้วิจัยใช้วิธีสอนท้ังแบบรายกลุ่มและรายบุคคล ในรายกลุ่มนั้นให้ฝึก

พร้อม ๆกันโดยใช้แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนเป็นเครื่องมือในการฝึก เริ่มจากฝึกออกเสียงพ้ืนฐานในการเอ้ือน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ

ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยท่ีต้องใช้การออกเสียงเบื้องต้นและเพ่ิมเทคนิคการเอ ื้อน เช่น การกระทบคํา การครั่น การผันเสียง

ฯลฯ (กาญจนา อินทรสุนานนท์, 2540: 63)เพ่ือ ให้เกิดทักษะและความชํานาญ จากนั้นจึงฝึกขับร้องทีละเพลงจนครบ การฝึก
แต่ละเพลงนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีฝึกทีละคําแล้วจึงเพ่ิมข้ึนเป็นวรรคและประโยค จนกระทั่งจบในแต่ละเพลง มีการฝึกซํ้า ๆในการออก
เสียงการเอ้ือน คําร้อง และฝึกให้รู้จักรักษาระดับเสียงให้อยู่ในบันไดเสียงให้คงท่ี ซ่ึงต้องใช้ความพยายาม ความขยันฝึกซํ้าจน

เกดิทักษะและความชํานาญอย่างถูกต้อง  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
                    7.1.1 สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกขับร้องเพลงไทยให้แก่เยาวชนได้  
 

7.2 เพ่ือการวิจัยต่อไป 
                    7.2.1 สามารถทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขับร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาชีพดนตรีไทย 
ในระดับขั้นอ่ืน ๆ เช่น ทําการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
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คุณภาพชีวติการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Quality of Working Life of Immigration Officer at Suvarnabhumi Airport 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
*Supatra.ak@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางาน คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตการทํางาน แรงจูงใจ

ในการทํางาน ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์
ท่ีเป็นคําถามปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง คือ คุณภาพชีวิตด้านร่างกายมีผลต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงตรงกับด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทํางานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี เม่ือระยะเวลาในการทํางานมีมากกว่าระยะเวลาพักผ่อน ช่วงเวลา
ความเป็นส่วนตัวหรือช่วงเวลามีให้กับคนรอบตัวน้องลงทําให้ความต้องการในการทํางานลดลง และด้านพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน
มีขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ท้ังหมดในช่วงเวลาท่ีไฟลต์บินขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีไม่มี
ความเสถียร ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าท่ีเกิดความล่าช้า เป็นไปในแนวทางเดียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ี
การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงนักศึกษาฝึกงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

คําสําคัญ:  เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  คุณภาพชีวิต  คุณภาพชีวิตการทํางาน  แรงจูงใจ            
ในการทํางาน 
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Abstract 
 

This qualitative research aims to study patterns an approach work, quality of life, quality of work 
life Motivation to work Of immigration police officers Suvarnabhumi Airport and propose guidelines is for 
promoting and improving the quality of work life by interviewing 30 informants. Data were collected through 
in-depth interviews while use an interview open-ended questions form. The research found that immigration 
police officers, factors affecting of immigration police officers are the quality of physical life affecting the 
work of staff. Which corresponds to the balance between life and work affecting the motivation of the 
staff. When the duration of working life is more than the rest period time so they want to have a less of 
work life to spend more privacy time with their family and friends. The area of operation is too small for 
all passengers during a large flight. The equipment is not stable enough for the officer. Causing staff work 
is delayed in the same way as the opinions of users at Suvarnabhumi Airport and immigration internship 
students.  
 
Keywords:  immigration police officer, Suvarnabhumi airport, quality of life, quality of work life, employee 

motivation 
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1. บทนํา  
 

 1.1. ความสําคัญของปัญหา 
การทํางานถือเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในชีวิตท่ีปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ และคาดว่ามนุษย์ได้ใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิต

ไปกับการทํางาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2552) ในทุกอาชีพล้วนมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและพนักงาน แต่ละ
คนมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาหรือการปรับตัวท่ีต่างกันออกไป และคุณภาพชีวิตการทํางานของแต่ละคน แต่ละอาชีพมีความ

แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเกณฑ์ทางความจําเป็นความต้องการ และความปรารถนาของคนแต่ละท้องถ่ินและสังคม  (ศิรินันท์  กิตติ
สุขสถิต และคณะ, 2557) ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานมีพ้ืนฐานมากจากคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าท่ีในการตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศท่ีเข้า-
ออกนอกราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา การอนุญาตบุคคลให้กลับเข้ามาหรือออกไป งานสืบสวนและงานป้องกันปราบปราม 
งานกิจกรรมพิเศษ การส่งกลับผู้ต้องกัก (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522) ปฏิบัติหน้าท่ีตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการ
ผลัดเปลี่ยนเวลาการทํางานตามช่วงเวลาท่ีทางสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้กําหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่าย
อํานวยการ และด่านตรวจคนคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารใน

เรื่องของ ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าท่ี ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ขั้นตอนการบริการหรือความรวดเร็ว ความสะดวกสบายของ

พ้ืนท่ี และประสิทธิภาพในการให้บริการ (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา,  2560) 
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย การพักผ่อนของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีเกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาต้องการทราบรูปแบบ

การดําเนินงาน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตการทํางาน ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และต้องการนําผลการสํารวจท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีให้ดีขึ้นต่อไป 
 

1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางาน คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
2. เอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 คุณภาพชีวิต เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคล โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ท่ีเคยได้รับและสถานการณ์ท่ีบุคคล

นั้นกําลังเผชิญ (ปิยะวัฒน์  ตรีวิทยา,  2559) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม (องค์การอนามัยโลก,  2538) คุณภาพชีวิตการทํางาน ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
(ผจญ  เฉลิมสาร,  2552) ประกอบด้วย ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถ โอกาสใน
การเติบโตในหน้าท่ี ความสัมพันธ์ในองค์กร รัฐธรรมในท่ีทํางาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ละความสัมพันธ์ของ

งานท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม (Walton, R. E., 1973) แรงจูงใจในการทํางานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน สิ่งท่ีสามารถจูงใจ

บุคคลให้อยากทํางานได้นั้นประกอบด้วย ค่าตอบแทน ลักษณะงาน โอกาสในการได้ใช้ความสามารถ โอกาสในการก้าวหน้าใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1593
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อาชีพ ความสามัคคีในองค์กร หลักประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลของชีวิตและการทํางาน ความเข้าใจในงานต่อสังคม 
(Pigors and Mayers, 1981)  

เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าท่ีตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศท่ีเข้าออก

นอกราชอาณาจักร เพ่ือไม่ให้บุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักรได้ (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง, 2522) 
งานตรวจลงตรา การอนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานพิธีการเข้าเมือง งานสืบสวนและป้องกันปราบปราม งาน
กิจกรรมพิเศษ งานดูแลห้องควบคุมการผลักดัน และงานส่งกลีบผู้ต้องกัก (กฎกระทรวง, 2552) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็น

สนามบินหลักของประเทศไทย มีอาคารผู้โดยสารเพียงอาคารเดียวความสูง 9 ชั้น ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาเข้าอยู่บริเวณชั้น 2 
และด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาออกจะอยู่บริเวณชั้น 4  

บุญบารมี ราตรีวงค์ (2560) ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ความสามารถในการทํางานต่างกันตามอายุและชั้นยศของเจ้าหน้าท่ี ปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีพบ

เจอไม่มีตา่งกัน  รายได้เป็นตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพียงใจ โพธิ์เงิน และคณะ (2559) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพยาบาลในด้านสุขภาพกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม และสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นค่าตอบแทน 
วิภา หวันแหละ  (2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่  กล่าวว่า เพศ ระดับ

การศึกษา รายได้ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน  
Devappa Renuka Swamy et al. (2015) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน การพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์และความร่วมมือ การ
ฝึกฝนและการพัฒนา ค่าตอบแทนและรางวัล สิ่งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจและความปลอดภัยในงาน อิสระในการ

ทํางาน เป็น 9 ด้านท่ีมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 Gabriel Vidal-Blanco et al. (2018) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและการดูแลตัวเองในบุคลากรทางการ

พยาบาล กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ ประเภทวันทํางาน ตารางการทํางาน ด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคม พยาบาลต้องดูแลตนเองจึงจะสามารถลดผลกระทบในด้านลบท่ีจะเกิดจากการทํางานได้ 
 J. Vignesh Shankar (2014) ศึกษากลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจของพนักงานและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
กล่าวคือ สิ่งท่ีจะทําให้คุณภาพการทํางานดี ขึ้นอยู่กับตําแน่งงาน ความเป็นอยู่ ประสบการณ์ทํางาน ผลตอบแทน การได้รับ
การเคารพจากคนอ่ืน และความก้าวหน้าในหน้าท่ีของพนักงาน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) เป็นการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phomenology) โดยใช้สถานท่ีศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 30 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6 คน ผู้ใช้บริการ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 คน เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 คน นิสิตและนักศึกษาฝึกงานด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 คน 
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 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีการเตรียมหัวข้อการสัมภาษณ์แบบคร่าวๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากนั้นผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีการสร้างความคุ้นเคยโดยการแนะนําตัวและชี้แจงจุดประสงค์ของ

การสัมภาษณ์ครั้งนี้ และบอกสิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการทราบให้ผู้ให้ข้อมูลหลักทราบ 
 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดกับ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) จํานวน 30 คน ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า ได้แก่ ด้านข้อมูล ตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักมีการสัมภาษณ์ในหลายฝ่ายคือ ตัวเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ผู้ใช้บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นิสิตและนักศึกษา

ฝึกงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การเปลี่ยนช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ คือช่วงเวลาหลังเลิกงาน กับ
ช่วงเวลาพักผ่อนปกติและเวลาอื่นๆ มีการเปลี่ยนสถานท่ีสัมภาษณ์ คือสัมภาษณ์ในพ้ืนท่ีการทํางานกับร้านอาหาร ด้านผู้วิจัย 
เปลี่ยนตัวผู้สัมภาษณ์ ผู้สังเกต ในกรณีท่ีข้อมูลท่ีได้ไม่มีความชัดเจนหรือไม่ตรงกับประเด็นท่ีผู้สัมภาษณ์ต้องการตามท่ีได้

กําหนดไว้ในแนวทางการสัมภาษณ์ และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีต่างกันออกไป ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดย

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารงานวิจัยหรือเอกสารท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษา 
 

4. ผลการศึกษา 
 

 4.1. รูปแบบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบบุคคลและพาหนะท่ีเข้าออกนอกประเทศไทย โดยการตรวจหนังสือเดินทาง 

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบวีซ่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ รวมท้ังป้องกันภัยคุกคามต่อความม่ันคงในรูปแบบ

ต่างๆ มีการปรับปรุงข้ันตอนให้สะดวกรวดเร็วแก่ผู้โดยสารคนไทยและลดภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง

โดยใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ และยกเลิกการกรอกใบตม.6 ระยะเวลาในการทํางานแบ่งเป็นผลัด แต่ละผลัด ต้อง
ปฏิบัติงาน 2 วัน และได้วันพักผ่อนอีก 2 วัน โดยวันแรกทํางานในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ไปจนถึง เวลา 16.30 น. และในวันท่ี 
2 ทํางานในช่วงกลางคืนเริ่มต่ังแต่เวลา 16.30 น. ไปจนถึงเวลา 08.30 น. ของวันถัดไป โดยเจ้าหน้าท่ีจะมีเวลาพักในระหว่าง

การทํางานในช่วงกลางคืน 2 ชั่วโมงโดยจะผลัดเปลี่ยนกันไป เนื่องจากด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
“…เป็นด่านแรกและด่านสุดท้ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย มันถือว่าเป็นงานท่ี

เป็นหน้าตาของประเทศ ความม่ันคงในการเข้าออกประเทศ” 
“…ปัจจุบันเขาเปลี่ยนมาใช้เครื่องอัตโนมัติแล้วสําหรับคนไทยย่ิงทําให้คนไทยใช้บริการได้สะดวกมากข้ึน

ประหยัดเวลามากข้ึน” 
 

 4.2. คุณภาพชีวิต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ด้านร่างกาย เม่ือ

ทํางานหนักมากจนเกินไป พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่วมกับสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานไม่มีความปลอดภัยด้านเชื้อโรคเท่าท่ีควร จะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายทําให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ เกิดอาการอ่อนเพลีย ป่วยง่าย ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทํางานท่ี

ลดลง  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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"...การทํางานมีผลกับร่างกายมาก เพราะเป็นงานท่ีทําเป็นกะ ได้พักน้อย ทําให้ระบบในร่างกายรวน รวมกับเป็น

ภูมิแพ้แล้วสนามบินเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเชื้อโรค การพักผ่อนน้อยทําให้ระบบเวลาของร่างกายเสียด้วยทําให้รู้สึกว่าไม่ดี" 
"ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ภูมิต้านทานเลยไม่ค่อยมี เป็นหวัดง่าย พอไม่สบายก็ยังต้องมาทํางานอยู่ดี ร่างกายจะ

รู้สึกเหนื่อยง่าย" 
"ผลกระทบทางด้านร่างกายเยอะมาก อย่างแรกเลยเรามาอยู่ในสนามบินจะเป็นภูมิแพ้เพราะสนามบินฝุ่นเยอะมาก 

สองเร่ืองร่างกายที่เปลี่ยนไปคือพักผ่อนน้อยก็จะเกิดอาการอิดโรย ไม่สดชื่น แล้วก็จะป่วยบ่อยเพราะร่างกายพักผ่อนไม่พอ" 
 

 4.3. คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 สิ่งท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ พ้ืนท่ีใน

การปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ รอรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ดีพอในช่วงเวลาท่ีมีเท่ียวบินขนาดใหญ่ลง อุปกรณ์ในการทํางานไม่มี

ความเสถียร มีอายุการใช้งานนานทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย ต้องการให้ปรับเพ่ือประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารท่ีเข้ามา

ใช้บริการ และความรวดเร็วและปลอดภัยในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้โดยสารเพ่ือไม่ให้บุคคลอ่ืนได้

เห็นข้อมูลนั้น รวมถึงความสมดุลในชีวิตและการทํางานไม่สมดุลกัน มีผลต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ี และค่าตอบแทนมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีได้เสนอให้มีการปรับค่าตอบแทนให้มากข้ึนเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานของ

เจ้าหน้าท่ี 
 “…พ้ืนท่ีทํางานควรปรับเปลี่ยน เนื่องจากมันเข้าถึงได้ง่ายมากเกินไป ควรออกแบบบริเวณการทํางานให้ครอบคลุม

มากกว่านี้ การปิดกั้นพ้ืนท่ีด้านหลังไม่ให้ผู้โดยสารเห็นข้อมูล” 
“...สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ท่ีใช้พ่ีว่าควรปรับปรุงให้มันเสถียรมากกว่านี้เพราะว่าอุปกรณ์เราใช้มันตลอด 24 

ชม. มันอาจมีปัญหาบ้างควรหามาเพิ่มเพ่ือทดแทนหรือเปลี่ยนเพ่ือให้อีกเคร่ืองได้พัก”  
“…ไม่สมดุลกันหรอก ทํา2วันหยุด2วัน แต่วันท่ีทํางานมันหนักมากใช้พลังสุดๆดุเหมือนงานง่ายนะแต่เปลืองพลังชีวิต

มาก” 
 “…ถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมมันพอนะ แต่ถ้าปรับเพ่ิมข้ึนได้ก็จะดีเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ี” 

 

4.4. แรงจูงใจในการทํางาน 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ลักษณะของงาน โอกาสในการใช้และพัฒนาความสามารถของตนเอง ความร่วมมือในการทํางาน และการรับรู้

และเข้าใจว่างานของตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรมีผลต่อการเลือกงาน ส่วนความสมดุลของชีวิตและการทํางานไม่มีผล

ต่อการเลือกงานแต่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานในระยะยาว 
“...หน่วยงานของตม. มีเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการท่ีดีกว่างานท่ีพ่ีทําอยู่เม่ือก่อน” 
 “…แรงจูงใจของพ่ีคือความมั่นคงในตัวงานนะ และงานค่าราชการมันม่ันคงอยู่แล้ว ถึงจะเข้ามายากหน่อยแต่ถ้าได้

เข้ามาแล้วก็สบายเวลาเราแก่ตัวไป” 
“…เป็นงานท่ีต้องใช้ภาษา แล้วส่วนตัวพ่ีเป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วด้วยเลยเลือกมาทําตรงนี้” 
“…ตอนตัดสินใจตอนแรกมันไม่ค่อยมีผลนะ แต่พอทํามาเรื่อยๆก็อยากได้เวลาพักมากกว่านี้” 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า 
โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต คือ ด้านร่างกาย มีช่วงเวลาพักผ่อนน้อยส่งผลให้

สุขภาพของเจ้าหน้าท่ีแย่ลง ใช้ระยะเวลาการฟ้ืนตัวจากการเจ็บป่วยนานข้ึน ส่งผลต่อความพร้อมทางด้านจิตใจในการงาน ด้าน
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คุณภาพชีวิตการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน ในเร่ืองของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานมีผลต่อการทํางานของ

เจ้าหน้าท่ีในระยะยาว กล่าวคือช่วงเวลาความเป็นส่วนตัวหรือช่วงเวลามีให้กับคนรอบตัวน้องลงทําให้ความต้องการในการ

ทํางานลดลง และด้านพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ในการทํางานก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีเช่นกัน 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 1. คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ี มีเพียงด้านร่างกาย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้คําสัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
เจ้าหน้าท่ีมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เนื่องจาก พ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง 
ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตลอดเวลา ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้านจิตใจ พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคน

เข้าเมืองมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดี ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์

ท่ีดีในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรอบท่ีครบครัน เช่นเดียวกับการศึกษาท่ี

พบว่า ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง(วิภา หวั่นแหละ, 2558) 
 2. คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน มี
ความเพียงพอและมีความเหลื่อมล้ําในค่าตอบแทน สวัสดิการ มากกว่าหน่วยงานอ่ืน ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน ไม่มี
ความเหมาะสม เพราะมีขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับผู้โดยสารได้หมด ในขณะที่เท่ียวบินขนาดใหญ่เข้ามาและไม่สามารถระบาย

ผู้โดยสารได้ทัน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เนื่องจากมีการจัด
อบรมภายในท่ีเกี่ยวกับเทคนิคในการใช้อุปกรณ์และเทคนิคตรวจผู้โดยสารอยู่ตลอด ดา้นโอกาสในการเติบโตและม่ันคงในหน้าท่ี

การงาน เป็นงานท่ีมีความม่ันคง มีระบบการเลื่อนข้ันตําแหน่งท่ีแน่นอน ด้านความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันในองค์กร มีท้ังดี

และไม่ดี แต่ไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งจนกระทบกับการทํางาน ด้านรัฐธรรมนูญในท่ีทํางาน การเสนอความคิดเห็น สามารถ
ทําได้ยาก ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ไม่มีความสมดุลในชีวิตการทํางาน เนื่องจาก มีระยะเวลาในการทํางาน

ยาวกว่าเวลาพักผ่อน ด้านความสัมพันธ์ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม เช่นเดียวกับด้านการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โอกาสท่ีได้พัฒนาและใชค้วามสามารถ(เพียงใจ โพธ์ิเงิน และคณะ 2559) งานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัย

ของประเทศ โดยเจ้าหน้าท่ีต้องอาศัยความรู้ ความละเอียดและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

อนุญาตบุคคลต้องห้ามเข้ามาภายในประเทศ เช่นเดียวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน : การพัฒนาและการตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า มี9มิติท่ีสําคัญอยู่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ

ทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์และความร่วมมือ การฝึกฝนและการพัฒนา ค่าตอบแทนและรางวัล สิ่งอํานวยความ

สะดวก ความพึงพอใจและความปลอดภัยในงาน อิสระในการทํางานและความเพียงพอของทรัพยากร(Deveppa Renuka 
Swamy et al. 2015) 

3. แรงจูงใจในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 8 ด้าน 1.ด้านค่าตอบแทน มีผล 
เนื่องมาจากมีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ค่าปรับ ค่าทํางานล่วงเวลา อาหาร เงินเดือน รวมถึงความเป็นอยู่ท่ี

ดีและประสบการณ์การทํางาน ผลตอบแทนท่ีสูง (J. vignes Shankar, 2014) 2.ด้านลักษณะของงาน มีผล เนื่องจากเป็นงานท่ี

ต้องใช้ภาษา ท้าทาย ได้พบปะผู้คน รวมถึงมีความปลอดภัยกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 3.ด้านโอกาสในการใช้ขีดความสามารถและ

พัฒนาความสามารถของตัวเอง มีผล เป็นงานท่ีต้องพบปะชาวต่างชาติ จึงจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าท่ียังสามารถเพ่ิมความสามารถให้ตนเองในการศึกษาภาษาท่ี3 เป็นการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานให้มากขึ้น (บุญบารมี ราตรีวงศ์,  2560) 4.ความร่วมมือในการทํางาน จําเป็นต้องทํางานกันเป็นทีม

เพ่ือช่วยเหลือกันให้งานราบร่ืน 5.ด้านการรับรู้และเข้าใจว่างานมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร มีผล เพราะเป็นงานท่ีเกี่ยวกับ
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ความม่ันคงระดับประเทศ เป็นงานท่ีมาพร้อมกับความรับผิดชอบคือการคัดกรองคนเข้าประเทศ ทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจรู้สึกเป็น

เกียรติท่ีได้รับหน้าท่ีนี้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1.ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
การวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ่านการสัมภาษณ์ และจากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจกับคุณภาพ

ชีวิตของตนเองแต่สิ่งท่ีค้นพบจากการวิจัยอีกส่วนหนึ่ง คือ เจ้าหน้าท่ีต้องการให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมให้สอดคล้อง

กับการทํางานและเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 

7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาให้ครอบคลุมในภาพรวมขององค์กรเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ในการศึกษาข้อมูลคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2. ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกับหน่วยงานตํารวจอ่ืนในด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคน

เข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกับด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนท่ีอ่ืนๆในด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาอิสระเล่มนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างดีจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา คือ อ.ดร. นิโรธ เดชกําแหง ท่ีได้สละเวลาในการให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต้ังแต่ขั้นตอนเร่ิม

ดําเนินการตลอดจนติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ รวมท้ังตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

อิสระนี้จนสําเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าและเปิดโอกาสในการสัมภาษณ์และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่าง

เต็มท่ี 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  2017.  สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน (online). 
https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=419&filename=index, 3 กันยายน 2561. 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในเรื่องของ ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าท่ี 
ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร ขั้นตอนการบริการหรือความรวดเร็ว ความสะดวกสบายของพ้ืนท่ี และประสิทธิภาพ              
ในการให้บริการ. (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2017)  

ความคิดเห็นต่อปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตารวจตรวจคนเข้าเมืองรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันเป็นตัวแปรท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตารวจตรวจคนเข้าเมือง. (บุญบารมี ราตรีวงค์ และ นิเทศ           
ตินณะกุล, 2560, หน้า 192) 
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กรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิตท่ีบุคลากรทางการแพทย์เลือกใช้ในการปฏิบัติงาน และการจําแนกวิธีการประเมินคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่มีหลากหลายเพื่อการประเมินท่ีเหมาะสมและได้ผล
การประเมินท่ีน่าเชื่อถือ (ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2559, หน้า171) 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์  
บ้านศรฐีาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

Guideline for Community-based Tourism Development  
in Ban-Sritan Khon Kaen Province 

 

หทัยรัตน์ สวัสดี1*  และวนิดา อ่อนละมัย1 
 

1ภาควิชาการจัดการการท่องเท่ียว วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 
*hathairat.bim@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษา
พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คือ 1) องค์ประกอบ
ด้านพ้ืนท่ี คือ ควรจัดทําแผนเพ่ือการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่นของชุมชนท่ีสามารถนํามาปรับใช้เป็นในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนงานท่ีให้ความสําคัญต่อความย่ังยืนในระยะยาว ท้ังในเร่ืองสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 2) องค์ประกอบด้านการจัดการ คือ ควรจัดทําแผนเพื่อการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้มีความรู้ มีทักษะในเร่ืองของการถ่ายทอดเร่ืองราวชุมชน (Telling 
Story) 3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ คือ มีการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
การจัดทํากฎ-กติกา ในการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน การจัดการทรัพยากร รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน 
และ 4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม คือ โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตอ้งเน้นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ชุมชนได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ รวมท้ังกระจายรายได้ 
ตลอดจนร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถ่ิน 
 
คําสําคัญ: การท่องเท่ียวโดยชุมชน  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ชุมชนบ้านศรีฐาน 
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Abstract 
 

The purpose of this article were to Guidelines for Community-based tourism Development in Ban- 
Sritan Khon Kaen Province were use to review theory of Community-based tourism, Eco-tourism and studying 
the current situation to analyze potential of Community-based tourism in Ban-Sritan Khon Kaen Province. 
The study results revealed that Guidelines for Community-based tourism Development in Ban-Sritan 
Khon Kaen Province are: 1) The area element is to create a plan for the study of outstanding natural 
resources of the community that can be adapted into the activities for ecotourism. A plan that focuses 
on long-term sustainability Both in the environment, society, culture and economy. 2) The management 
component is to prepare a plan for storing knowledge about local wisdom. Community Development 
Project Villagers Or knowledgeable person Have skills in the matter of community storytelling (Telling Story) 
3) The components of activities and processes are planned for the management of eco-tourism communities. 
Rules - Rules In community tourism management Resource management Including environmental management 
and community culture and 4) The element of participation is that ecotourism must focus on tourism 
management with consideration to the participation of local communities in planning, implementing plans. 
Community benefit Monitor Including distributing income As well as joint maintenance of tourism resources 
Which will cause local benefits. 
 
Keywords: community base tourism, conservation tourism, Ban-Sritan 
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1. บทนํา  
 

 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Base Tourism) จัดเป็นประเภทการท่องเท่ียวท่ีภาครัฐให้ความสําคัญใน

การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก้าวทันเพ่ือตอบรับกับแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในโลก ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์ท่ีสูงข้ึน (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ท่ีให้ความสําคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกิดมาจากกระแสเรียกร้องหลัก 3 ประการ ดังนี้ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542) 1.กระแส
ความต้องการของชาวโลก เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
เพ่ือคงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีต้องการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
3.กระแสความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้มากข้ึน ชุมชนบ้านศรีฐาน       
จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีนครขอนแก่น เป็นชุมชนท่ีมีความน่าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา  และมี
จุดแข็งท่ีความสามัคคีของคนในชุมชน และความพร้อมท่ีจะพัฒนาเองให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เหตุผลดังกล่าว

ท้ังหมดจึงทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท้ังนี้เพ่ือมอบคุณค่าและประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียวโดย

มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพ มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวท่ีคุ้มค่าเงิน มุ่งสู่การเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยชุมชนของภูมิภาคท่ีท้ังนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเท่ียวไทยนึกถึง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี

คํานึงถึงความยั่งยืนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
 

เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และการศึกษา

สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์ศักยภาพของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านศรีฐาน อําเภอเมือง         
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์ศักยภาพด้านของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง       
จังหวัดขอนแก่น 

 
3. สาระสําคัญบทความ 
 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว ถือได้ว่าเป็นสินค้าหรือบริการทางการท่องเท่ียว 

สถานท่ีท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว จําเป็นต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก หรือองค์ประกอบ 5A (Dickman, 
1996; พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ และคณะ, 2548) ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
สามารถสรุปได้ ดังน้ี  

1. สิ่งท่ีดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจจัดเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นสิ่งท่ีจูงใจให้นักท่องเท่ียวมา

ท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นๆอาจเป็นสถานท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ีโด่งดัง ซ่ึงโดยท่ัวไปสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมี

ชื่อเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่า  
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2. การคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) สถานท่ีท่องเที่ยวอาจมี

แหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ แต่หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นได้ แหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นอาจไร้ประโยชน์ 
ดังน้ันความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) หมายถึง การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค        
ขัน้พ้ืนฐานให้นักท่องเท่ียว อาทิ สาธารณูปโภคนํ้า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีนักท่องเท่ียวจําเป็นต้อง

ใช้ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ธนาคาร สํานักงานไปรษณีย์ การบริการในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
4. ท่ีพัก (Accommodation) สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจํานวนที่พักท่ีเพียงพอ พร้อมท้ังมีความหลากหลายด้านราคา

และการบริการท่ีมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี โดยท่ีพักไม่ควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนัก 
5. กิจกรรม (Activities) สถานท่ีท่องเที่ยวควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีนักท่องเที่ยวสามารถทําในช่วงเวลาท่ีพํานัก

และท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นๆ โดยกิจกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวด้วย 
 

3.2 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism – CBT)  
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) คือ การท่องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนของ

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  กําหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ    
มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน และเป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการ

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนด  
ทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเท่ียวโดยชุมชนเร่ิมเป็นท่ียอมรับว่าเป็นการท่องเท่ียว

รูปแบบหนึ่งซ่ึงชุมชนเข้ามาบริหารจัดการการท่องเท่ียวด้วยตนเอง (สินธ์ุ สโรบล และคณะ, 2545 ; พจนา  สวนศรี, 2546 ;   
วีระพล ทองมา และ ประเจต อํานาจ, 2547; จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2550) โดยองค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีการผลิตท่ี

พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
2. ด้านองค์กรชุมชน คือ ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ มีทักษะในเร่ืองต่าง ๆหลากหลาย 

และชุมชนรู้สึกเปน็เจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
3. ด้านการจัดการ คือ ชุมชนมีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว มีองค์กรหรือกลไก

ในการทํางานเพ่ือจัดการการท่องเท่ียว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจาย
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4. ด้านการเรียนรู้ คือ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกเร่ืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ท้ังในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

 

3.3 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) คือ รูปแบบการท่องเท่ียวประเภทหน่ึง เป็นการเดินทางไปยัง

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินบนพ้ืนฐานของความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย,  2538; ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2538 และ พะยอม ธรรมบุตร, 2541) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสาระสําคัญสรุปได้ 
ดังน้ี 
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  1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ควรเป็นพ้ืนฐานท่ีธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม และอาจรวมไปถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี

ธรรมชาตินั้น 
2. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และระบบ

นิเวศ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่มีการทําลายหรือทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
3. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส หรือมีประสบการณ์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง 

เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษา และเรียนรู้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
4. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จะต้องคืนประโยชน์กลับสู่ธรรมชาติ และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันจะเอ้ือ

ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินท้ังทางตรงและทางอ้อม 
5. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จะเน้นท่ีคุณค่าของธรรมชาติ หรือลักษณะเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น  
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรด้านวัฒนธรรม การวางแผน      

การพัฒนา และการจัดการการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ จึงจําเป็นต้องนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน การให้การศึกษาและการสื่อ

ความหมายแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือสร้างความสํานึกและห่วงใยในธรรมชาติ หัวใจของการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อยู่ท่ีการมอบอํานาจให้แก่ชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และการท่องเท่ียวควรก่อให้เกิด

การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นักท่องเท่ียวควรได้รับความพึงพอใจในขอบเขตท่ีไม่มีการทําลายทรัพยากร  
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ,2544 และ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542) 
1. องค์ประกอบด้านพ้ืนท่ี เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นท้ังนี้

รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  (Eco-system) ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ดังนั้น องค์ประกอบด้าน

พ้ืนท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพ้ืนฐานอยู่กับธรรมชาติ  
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ีย่ังยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม       
การป้องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย่าง

ย่ังยืน เพ่ือให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู้  โดยมีการให้การศึกษา

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้าง

ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้องต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนท้องถ่ิน และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง จึงเป็น          
การท่องเท่ียวสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถ่ิน 
ท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ชุมชนได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบํารุงรักษาทรัพยากร

ท่องเท่ียว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถ่ิน รวมท้ังกระจายรายได้ 
 

3.4 ข้อมูลชุมชนศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติความเป็นมา สําหรับสภาพท่ัวไปของชุมชนศรีฐาน การอยู่อาศัยของประชากร เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวน

มากประมาณ 110 หลังคาเรือน ปัจจุบัน 400 หลังคาเรือน ชุมชนศรีฐาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก

ของเมือง  ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี โดยมีหลักฐานยืนยันด้วยเคร่ืองปั้นดินเผา และข้าวของ
เครื่องใช้วัตถุโบราณนานาชนิดท่ีขุดค้นพบในบริเวณนั้น ท้ังจากฝีมือชาวบ้านเอง และจากสํานักศิลปากรท่ี 9  จังหวัดขอนแก่น

ท่ีลงพ้ืนท่ีมาตรวจสอบ แม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะกระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นทางการ แต่ความทรงจํา

ของชาวบ้านในชุมชนนี้ ล้วนภาคภูมิใจว่าชุมชนของพวกเขามีประวัติความเป็นมายาวนาน เพียงแต่ไม่มีโอกาสเล่าขานให้คน
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ภายนอกได้รับรู้เท่านั้นเอง การปกครอง ชุมชนศรีฐานมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านศรีฐาน เดิมข้ึนอยู่กับตําบลเมืองเก่า     
มีตํานานเป็นหัวหน้าตําบลบ้านศรีฐาน มีผู้ใหญ่บ้านจํานวน 1 คนคือ มีกํานันตําบลเมืองเก่า 3 คนต่อมาได้ขยายเขตเทศบาล

เปลี่ยนเป็นตําบลเมืองมีประธานชุมชนเป็นหัวหน้า   
โบราณวัตถุสําคัญท่ีค้นพบ ประกอบด้วยเคร่ืองมือหินและภาชนะดินเผาลายเขียนสี คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เร่ือยมาจนถึงสมัยทวารวดีตอนต้น  เพราะพบเศียรพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี    
กลุ่มเสมาและแผ่นหินทรายสลักนูนตํ่าเป็นรูปพระพุทธรูปนั่ง ทําให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนบ้านศรีฐาน  มีมาต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ประกอบกับสํานักศิลปากรท่ี 9 จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน 
และลงมือขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี เพ่ือศึกษาประวัติวัฒนธรรมและอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี   

ประเพณีวัฒนธรรม ในวัดจอมศรีเป็นวัดประจําหมู่บ้านมาต้ังแต่สมัยด้ังเดิม เคยเป็นท่ีเรียนหนังสือและประกอบพิธี

ทางศาสนา หากมีคนเสียชีวิตจะนําศพมาเผาท่ีวัดป่าไชยวัน การทําบุญ ประเพณีต่าง ๆ ในสมัยก่อนชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดต้องทําบุญตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ และยังมีบุญประเพณีท่ีสืบทอดกันมาและทํามาถึงปัจจุบันคือ บุญเลี้ยงตาปู่

หนองยาวจะทําทุก ๆ ปีในเดือน 6 วันพุธไหนก็ได้ของเดือน 6  
การละเล่นของชาวบ้าน บ้านศรีฐานมีคณะกลองมีหมอลํากลอน หมอลําเขียน หมอลําสด ในสมัยก่อนวัดจะเป็นศูนย์

รวมของชาวบา้นได้มาพบเจอกัน สานกล่องข้าว ขนดินเข้าวัด ทําให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี 
ในเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะได้มีการละเล่นต่าง ๆ ในสมัยก่อน มีสะบ้า เสือกินวัว ม้าหลังโปก หนอนคู่ บักต่ี  

  
4. บทสรุป 
 

สรุปผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์ศักยภาพด้านของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมีผลการศึกษาอธิบายตามทฤษฎีองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียว ท้ัง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันชุมชนบ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์         
แหล่งโบราณวัตถุสมัยทวารวดี วัฒนธรรมของชุมชน ของดีของฝากจากภูมิปัญญา 

2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) คือ การคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่ง

ท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านศรีฐาน สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก เนื่องจากต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของเทศบาล

นครขอนแก่น  
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) จากการศึกษาพบว่า มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น 
4. ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันชุมชนบ้านศรีฐานมีกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ี

น่าสนใจคือ มีตลาดวัฒนธรรม การตักบาตรนุ่งซ่ินวันเสาร์ การท่องเท่ียวชุมชนโดยมัคคุเทศก์น้อย  
5. ด้านท่ีพักในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodation) คือ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านศรีฐานยังไม่มีท่ีพักประเภท

โฮมสเตย์ มีเพียงโครงการท่ีจะดําเนินการในอนาคต ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันของคนในชุมชน ส่วนท่ีพักใกล้เคียงจะ

อยู่ในบริเวณเทศบาลนครขอนแก่น 
สรุปผลการศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านศรีฐาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมีผลการศึกษา 

ดังน้ี 
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีการผลิตท่ี

พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ได้แก่  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 1.1.วัดจอมศรี สร้างในปี พ.ศ.2379 โดยมีชาวบ้านในชุมชนศรีฐานเป็นผู้ช่วยในการก่อสร้างมีการค้นพบ

โบราณวัตถุในบริเวณวัดหลายชิ้นรวมไปถึงใบเสมา พระเคร่ือง เครื่องปั้นดินเผา เศียรพระพุทธรูป ปัจจุบันวัดจอมศรีมีพระ

ท้ังหมด 11 รูปท้ังพระไทยและพระจากประเทศลาวเข้ามาจําวัดเพ่ือศึกษาต่อท่ีเมืองไทย 
 1.2 ศาลเจ้าปู่ญาคูจัด ซ่ึงชาวบ้านชุมชนศรีฐานมีความเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขและ

ผู้ชายในชุมชนศรีฐานท่ีจะไปเกณฑ์ทหารจะมาบนบาลศาลหลวงปู่ญาคูจัดและจะมักได้ใบดํา 
 1.3 ต้นคิงคาว หรือต้นค้างคาวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายุมากกว่า 100 ปีมีสรรพคุณทางยารักษาโรคเบื่อ

อาหาร  
 1.4 โบสถ์ สร้างราว พ.ศ.2510 แล้วเสร็จและทําการฉลองเม่ือปี พ.ศ.2528 โดยการร่วมมือร่วมใจของ

ประชาชนท่ีมีจิตศรัทธาและคนในชุมชน ศาลาการเปรียญ สร้างเมือง พ.ศ.2534 โดยมีกลุ่มพัฒนาคนขอนแก่นและชาวบ้าน

บ้านศรีฐานสร้างข้ึน หอระฆัง สร้างเมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2538 แล้วเสร็จ เม่ือวันที่ 2 มี.ค.2543  
 1.5 หนองบอน หนองนํ้าฝั่งทิศตะวันตกของชุมชนศรีฐานมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 8.5 ไร่เป็นหนองนํ้าประจํา

หมู่บ้านมีคนในอดีตใช้น้ําจากหนองบอนในการดําเนินชีวิตประจําวัน จากการสัมภาษณ์คุณยายโสดา วันดีได้ให้ข้อมูลว่าในอดีต

ชุมชนใช้ดินบริเวณหนองบอนไปทําเคร่ืองปั้นดินเผาและใช้ดินใต้น้ําเป็นเหย่ือในการล่อปลา ด้านข้างยังเป็นท่ีตั้งของศาลปู่ประจักร 
เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวบ้านและในช่วงแรม 15 ค่ําเดือน 5 จะมีพิธีก่อกองทราย เพ่ือเป็นการสักการะบูชาปู่ประจักร 
ปัจจุบันหนองบอนได้ถูกปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะของชุมชนศรีฐาน เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนและทํากิจกรรมร่วมกันของ

ชาวบ้าน 
 1.6 หนองยาว เป็นหนองนํ้าฝั่งทิศใต้ของชมุชนศรีฐาน ชาวบ้านในอดีตใช้น้ําจากหนองยาวในการดํารงชีวิต

ประจําวัน ท้ังในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงยังเป็นทํามาหากินของชาวบ้านและชาวบ้านยังได้อาศัยน้ําจากหนองยาวในการ  
ทํานา ด้านซ้ายยังเป็นท่ีตั้งของศาลหลวงปู่หนองยาวท่ีนับถือของชาวบ้านโดยจะมีพิธีบวงสรวงในช่วงเดือน 6 วันพุธ พุธไหนก็ได้

ของเดือน 6  
 1.7 บ้านขุนพิจารณ์ หรือตาสิน อนุศรี พ้ืนเพเป็นชาวอุบลราชธานีแต่ได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งบ้านใหม่

ปัจจุบันคือ ชุมชนศรีฐาน 1 ไม่ทราบข้อมูลปี พ.ศ.ท่ีแน่ชัด แต่อยู่ในช่วงระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ขุนพิจารณ์หรือ นายสิน 
อนุศรี มีภรรยา 2 คนคือแม่ไข มีลูก 3 คน ประกอบ แม่ภา พ่อเคน แม่ทองในภายหลังแม่ไขได้เสียชีวิต ขุนพิจารณ์ได้แต่งงาน

ใหม่กับนางกุย มีลูกด้วยกันท้ังหมด 7 คนประกอบด้วยแม่ปิ้ง แม่เฟ้ือย แม่ปัด แม่เสา พ่อหิน พ่อขาง แม่หว่าง  
 1.8 บ่อพญานาค ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานทิศตะวันตกของชุมชนศรีฐาน 2 แต่เดิม

เรียกว่าหนองอีเลิงสมัยโบราณชาวบ้านใช้น้ําในหนองอีเลิงในการดํารงชีวิตเพราะน้ําในหนองอีเลิงไม่เคยแห้งเนื่องจากบริเวณ

แห่งนี้เป็นตาน้ําและในบริเวณใกล้หนองอีเลิงยังมีบ่อพญานาคและศาลาพญานาคซ่ึงเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านให้ความเคารพ

นับถือเพราะมีความเชื่อว่าบริเวณบ่อพญานาคบ่อนี้มีปู่พญานาคคอยปกปักรักษา ทุกวันพระหรือวันสําคัญชาวบ้านครูนักเรียน 
จะนําดอกไม้ ธูปเทียนหรือเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้ขอพระปู่พญานาคเป็นประจําสมํ่าเสมอ ปัจจุบันหนองอีเลิงได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีความสวยงามร่มร่ืนสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวขนาดเล็กได้ 
 1.9 ต้นมะขามใหญ่ ท่ีอยู่บริเวณด้านข้างกําแพงวัดจอมศรีทางด้านทิศใต้อายุมากกว่า 100 ปีไม่ทราบ

ข้อมูลท่ีแน่ชัดว่าเป็นต้นไม้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือมีผู้ใดนํามาปลูกเป็นต้นไม้ต้นเดียวท่ีขึ้นอยู่ตามถนนชาวบ้านมีความ

เชื่อว่าเป็นต้นไม้คู่บ้านศรีฐานเพราะเคยมีชาวบ้านพยายามตัดอยู่หลายคร้ังแต่คนท่ีตัดต้องมีอันเป็นไปไปทุกราย ปัจจุบัน

ต้นมะขามดังกล่าวก็ยังคงอยู่บริเวณเดิมชาวชุมชนท่ีใช้ถนนเส้นรอบกําแพงวัดทางด้านทิศใต้ก็จะยกมือไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคล

จนถึงทุกวันน้ี 
2. ด้านองค์กรชุมชน คือ ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข้าใจกัน มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

รวมถึงด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมีผู้มีความรู้ มีทักษะในเร่ืองต่าง ๆหลากหลาย และชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1606 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1634 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

3. ด้านการจัดการ คือ ชุมชนมีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว มีองค์กรชุมนชน

เป็นผู้กําหนดกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีกิจกรรมส่วนรวมที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเท่ียว

กับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมโดยมีกองทุนชุมชนเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว และมี
กองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4. ด้านการเรียนรู้ คือ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวบ้านศรีฐานอยู่บนพ้ืนฐานของการปลูกจิตสํานึกและสร้าง

การเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างให้กับนักท่องเที่ยว

ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวท่ีชุมชน รวมท้ังมีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน โดยมุ่งเน้น
สร้างจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ท้ังในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

สรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์ศักยภาพของการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง           
จังหวัดขอนแก่น ตามองค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4 ด้าน ดังน้ี 

1. องค์ประกอบด้านพ้ืนท่ี คือ ควรจัดทําแผนเพื่อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่นของชุมชนท่ีสามารถนํามา

ปรับใช้เป็นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนงานท่ีให้ความสําคัญต่อความย่ังยืนในระยะยาว ท้ังในเรื่อง

สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมท้ังการหลีกเลี่ยง/ลดละ/ทดแทน มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์แหล่ง

ท่องเที่ยว ตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว และแนวทางการใช้

ทรัพยากรนั้นอย่างย่ังยืน รวมถึงพัฒนาชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน  
 2. องค์ประกอบด้านการจัดการ คือ ควรจัดทําแผนเพ่ือการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้มีความรู้ มีทักษะในเร่ืองของการถ่ายทอดเร่ืองราวชุมชน     
(Telling Story) และควรมีการจัดการแนวทางการพัฒนามีการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก

การพัฒนา/ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในชุมชน  
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ คือ มีการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนเชิง

อนุรักษ์ การจัดทํากฎ-กติกา ในการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน การจัดการทรัพยากร รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมชุมชน และจําเป็นจะต้องมีการจัดทําแผนและพัฒนาให้มีกิจกรรมท่องเท่ียว เฉพาะท่ีม่ันใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายหรือผลกระทบทางลบต่อความโดดเด่นหรือคุณค่าของทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียง 
โดยกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจัดให้มีขึ้นต้องเป็นท่ียอมรับของคนในท้องถ่ินโดยกิจกรรมเหล่านั้นไม่รบกวนความสงบสุขของคน    
ส่วนใหญ่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือให้กิจกรรมท่องเที่ยวท่ีจัดให้มีขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน ให้ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของท้องถ่ินแก่

นักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด 
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม คือ โดยการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต้องเน้นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีการ

คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน ในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ชุมชนได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ 
ตลอดจนร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถ่ิน รวมท้ังกระจายรายได้ แนวปฏิบัติคือ 
บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน โดยยึดหลักการจัดการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน 
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ความคาดหวังและการรบัรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม 
ระดับ 3 ดาว ในประเทศไทย 

Expectation and Perception of Elderly toward Service Quality  
on 3-Star Hotels in Thailand 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 

3 ดาวในประเทศไทยและเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าผู้สูงอายุท่ีเคยใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว  
ในประเทศไทย จํานวน 100 คน ซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของคอแครน กรณีท่ีไม่ทราบจํานวนประชากร
ท่ีแน่นอน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ส่วนสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสําหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ท่ีสัมพันธ์กัน  

ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุรับรู้คุณภาพการบริการในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความม่ันใจและด้านการดูและเอาใจใส่ในระดับมาก ในขณะท่ี
ระดับความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทยมีระดับ
การรับรู้และระดับความคาดหวังภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง  การรับรู้  คุณภาพการบริการ  โรงแรมระดับ 3 ดาว  ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
  

The objectives of this research examined the expectation and perception of elderly toward service 
quality on 3-Star Hotels in Thailand and a comparison between the expectation and perception of elderly 
toward service quality on 3-Star Hotels in Thailand. The samples of this study were 100 elderly who used 
to serve 3-stars hotel in Thailand which calculated from Cochran formulation in the case of unknown 
population then were selected by purposive sampling method. Data were collected through questionnaire. 
Statistical procedures in this study were percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. 

The study illustrates the overall and each part of elder’s perception toward service quality: Tangibles, 
Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy were in high level whereas the overall of elder’s 
expectation toward service quality was in the highest level but when consider separate found almost of 
all were in the highest level. In addition, the hypothesis test showed elder’s perception and elder’s expectation 
had a difference at significant level 0.01. 
 
Keywords: expectation, perception, service quality, 3-star hotels, elderly 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยนั้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ มากมาย ท้ังท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ําตก รวมถึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือสถานท่ีท่องเท่ียวคลายเครียดพักผ่อนหย่อนใจอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยว

ชาวไทยรวมถึงนักท่องเท่ียวจากประเทศอื่นๆหลายเชื้อชาติเป็นจํานวนมากท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ทําให้การท่องเท่ียวของ

ไทยท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญทางหนึ่งของประเทศและมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างมาก ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีสําคัญอย่าง

มากท่ีมีผลข้องเก่ียวกับการท่องเท่ียวของไทย คือปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงหากภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะตกตํ่าจะ

ส่งผลต่อกําลังซ้ือและอุปสงค์ในการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลง นอกจากนี้ปัจจัยทางการเมืองก็สามารถกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยว

ได้เช่นกัน ดังนั้นภาคธุรกิจท่องเท่ียวจึงต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีองค์การของ

ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน อาทิกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น ท่ี
ล้วนให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการโฆษณาสถานท่ีท่องเที่ยวท่ัวทุกภาค

และการอุดหนุนเจ้าของกิจการในหลาย ๆ ด้าน เช่น การฝึกอบรม การรับประกันมาตรฐานโรงแรมและรีสอร์ทไทย เป็นต้น 
โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในปี 2560 ท่ีผ่านมา สร้างรายได้รวมท่ี 2.76 ล้านล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วน 
20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี

ประมาณ 1.8 พันล้านบาท จากจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติราว 3.5 ล้านคน และรายได้จากตลาดคนไทยท่องเท่ียวในประเทศ 
9.5 แสนล้านบาทและแนวโน้มท่ีน่าสนใจคือ ปี 2561 จะเป็นปีการท่องเท่ียวของกลุ่ม Millennial หรือกลุ่มคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 
18-34 ปี ทั้งยังนิยมการท่องเที่ยวแบบทริประยะสั้น 3-5 วัน และกลุ่มนี้ยังนิยมที่พักประเภทโรงแรมหรูขนาดเล็กและ 
โฮสเทลมากกว่าจองท่ีพักในโรงแรมใหญ่ แม้ว่าสิ่งอํานวยความสะดวกจะไม่ครบครันเม่ือเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่ แต่กลุ่ม
นักท่องเท่ียวมองว่าท่ีพักขนาดเล็กมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า ท้ังยังสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวคนอ่ืนได้ง่ายอีกด้วย 

เม่ือพิจารณาผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 15 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด และจะเพ่ิมเป็น 20% ในปี 2564 และ 28% ในปี 2574 และมีจํานวนผู้สูงอายุมากเป็นลําดับท่ี 3 ใน
ทวีปเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ (Brandinside, 2561) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตลาดผู้สูงอายุมีขนาดใหญ่มากข้ึนเร่ือยๆ และ 
มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการท่ีช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย อํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงตอบสนองต่อความสุขทางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจด้านการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ ซ่ึงมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายุ 50-60 ปี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) 

ดังนั้นจากแนวโน้มของการเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุในประเทศไทย ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวและความ

นิยมเข้าพักในโรงแรมหรูขนาดเล็กระดับ 3 ดาว ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการ

บริการชองโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย เพ่ือจะทําให้ทราบถึงคุณภาพการบริการชองโรงแรม รวมท้ังเพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจโรงแรมในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีศักยภาพ ความเป็นเลิศและพร้อม

รองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้สูงอายุท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 

3 ดาวในประเทศไทย 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทยใน

ภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ ด้านการให้ความม่ันใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกัน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 4.1 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริการ 
ปัจจุบันคุณภาพการบริการมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากการบริการท่ีมีคุณภาพจะทําให้ลูกค้าเกิด

ความม่ันใจในบริการและความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ โดยในการวัดคุณภาพการบริการจะมุ่งเน้นไปท่ีช่องว่างท่ี 5 ของ
โมเดลคุณภาพการบริการ (Serqual Model) คือความแตกต่างระหว่างบริการท่ีลูกค้าคาดหวังและบริการท่ีลูกค้าได้รับ โดยใน
การประเมินคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เรียกว่า RATER ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 
 1. ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) (ผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันว่าการบริการท่ีได้รับมีความถูกต้องแม่นยํา  

2. การให้ความม่ันใจ (Assurance) ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ มีความรู้ความสามารถ มีความชํานาญ  
3. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) การบริการท่ีนําเสนอออกมาเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้ ปรากฏให้ 
4. การเอาใจใส่ (Empathy) ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้รับบริการ  
5. ความสามารถในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ผู้ให้บริการพร้อมและเต็มใจจะให้บริการ  

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 การรับรู้คุณภาพการบริการ 
 

ที่มา: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). 
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กัลยา สร้อยสิงห์ (2559) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก (2560) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองมิติคุณภาพบริการจากมุมมองของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าพักใน 
โรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู่ใน 
ระดับมากและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการท้ัง 5 มิติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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5. วิธีดําเนินงานการวิจัย    
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุท่ีเคยใช้บริการโรงแรมระดับ 3 
ดาวในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่ีเคยใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในประเทศไทย จํานวน ราย ซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่างประชากรของ Cochran (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% 
และความคลาดเคลื่อน 0.1 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 68 คน ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 

 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้

บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวและส่วนท่ี 3 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการซ่ึงปรับปรุงมาจาก SERVQUAL Model 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้าน
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความม่ันใจ (Assurance) 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) รวมท้ังหมด 20 ข้อ หลังจากนั้นนํามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือ

วัดโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่า

ระหว่าง 0.70-1.00 แสดงว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) และหาค่าความ

เชื่อม่ันของเคร่ืองมือวัดด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) พบว่าความเชื่อม่ันของข้อคําถามแต่

ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-0.95 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อม่ันสงูและนําไปใช้ทดสอบได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

5.2 เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของระดับการรับรู้คุณภาพบริการและระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 –5.00 คือระดับคุณภาพการบริการมากท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 3.41 –4.20 คือระดับคุณภาพการบริการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 คือระดับคุณภาพการบริการปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.81 –2.60 คือระดับคุณภาพการบริการน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.80 คือระดับคุณภาพการบริการน้อยท่ีสุด 

 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของความแตกต่างระหว่างคุณภาพการบริการที่ได้รับและคุณภาพการบริการท่ี

คาดหวังนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของพาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (1985) ดังน้ี 
คุณภาพบริการ (Service Quality) =  คะแนนการรับรู้ผลการบริการ (P) – คะแนนความคาดหวัง (E) 
กรณีคะแนนการรับรู้คุณภาพการบริการมากกว่าคะแนนความคาดหวัง (P > E) แสดงว่า บริการเป็นเลิศ 
กรณีคะแนนการรับรู้คุณภาพการบริการน้อยกว่าคะแนนความคาดหวัง (P < E) แสดงว่า บริการแย่/ไม่พึงพอใจ 
กรณีคะแนนการรับรู้คุณภาพการบริการเท่ากับคะแนนความคาดหวัง (P = E) แสดงว่า คุณภาพบริการเพียงพอแล้ว 
 

5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired Sample t-test 
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6. ผลการวิจัย 
 

6.1 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ท่ี
เหลือเป็นเพศชาย จํานวน 40.00 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
          ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 50-54 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-60 ปี จํานวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 กลุ่มอายุ 66 ปีขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และกลุ่มอายุ 61-65 ปี จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 
          ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ต่ํากว่า 
10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 20,001-30,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ 30,001 
บาทขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
           ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ต่ํากว่า
ปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 
              ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ อย่าร้าง/
แยกกันอยู่/คู่สมรสเสียชีวิต จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และโสด จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
          ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ รับจ้างท่ัวไป 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ข้าราชการ
บํานาญ/เกษียณอายุราชการ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 และว่างงาน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  

6.2 สําหรับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ใช้บริการ 2-3 
คร้ังต่อปี (ร้อยละ 56) และวันท่ีเข้าพัก 2-3 คืน (ร้อยละ 57) โดยสาเหตุของการมาใช้บริการคือ ท่องเที่ยว/พักผอ่น (ร้อยละ 61)  
 6.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศ

ไทย พบว่าผู้สูงอายุรับรู้คุณภาพการบริการในภาพรวมในระดับมาก (4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมี
การรับรู้คุณภาพการบริการแต่ละด้านในระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในประเทศไทย 

n = 100 
การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ ลําดับท่ี 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.015 0.563 มาก 4 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.010 0.705 มาก 5 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4.110 0.707 มาก 2 

ด้านการให้ความม่ันใจ 4.105 0.709 มาก 3 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ 4.145 0.727 มาก 1 

ภาพรวมการรับรู้คุณภาพการบริการ 4.077 0.640 มาก  
 

6.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 
ดาวในประเทศไทย พบว่าผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (4.26) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการโดยส่วนใหญ่ในระดับมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 
ดาวในประเทศไทย 

n = 100 
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวัง ลําดับท่ี 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.202 0.695 มาก 5 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.225 0.771 มากท่ีสุด 4 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4.323 0.762 มากท่ีสุด 1 

ด้านการให้ความม่ันใจ 4.290 0.766 มากท่ีสุด 2 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ 4.280 0.758 มากท่ีสุด 3 

ภาพรวมความคาดหวังคุณภาพการบริการ 4.264 0.717 มากท่ีสุด  
 

6.5 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของ

โรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย  พบว่ามีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้สูงอายุ 
โดยคุณภาพการบริการโดยรวมต่ํากว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ซ่ึงหมายถึง มีคุณภาพการบริการตํ่าหรือผู้ใช้บริการไม่พึง

พอใจในคุณภาพการบริการ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการไม่พอใจในคุณภาพการบริการในทุกด้าน โดยคุณภาพ

การบริการด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ใช้บริการไม่พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความม่ันใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามลําดับ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (E) และการรับรู้ (P) คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย 
n = 100 

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ        
การบริการ 

P E (P-E) คุณภาพการบริการ 
ลําดับท่ี 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4.015 4.203 -0.188 ไม่พึงพอใจ 3 
ด้านความน่าเชื่อถือ  4.010 4.225 -0.215 ไม่พึงพอใจ 1 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  4.110 4.323 -0.213 ไม่พึงพอใจ 2 
ด้านการให้ความม่ันใจ 4.105 4.290 -0.185 ไม่พึงพอใจ 4 
ด้านการดูแลเอาใจใส่  4.145 4.280 -0.135 ไม่พึงพอใจ 5 

ภาพรวมคุณภาพการบริการ 4.077 4.264 -0.187 ไม่พึงพอใจ  
 

6.6 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ

ผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการ พบว่า ความคาดหวังคุณภาพการบริการภาพรวมและการรับรู้คุณภาพการบริการภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการภาพรวมกับการรับรู้คุณภาพ

การบริการภาพรวมแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพการ

บริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมกับการรับรู้

คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมแตกต่างกัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพการบริการอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือกับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน  
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพการบริการ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้ากับการรับรู้

คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้าแตกต่างกัน  
 ด้านการให้ความม่ันใจ พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพการบริการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านการให้ความม่ันใจกับการรับรู้คุณภาพการ

บริการด้านการให้ความม่ันใจแตกต่างกัน 
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพการบริการอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจกับการรับรู้คุณภาพการ

บริการด้านความเห็นอกเห็นใจแตกต่างกัน  
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการรับรู้และความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
ประเทศไทย  

n = 100 

คุณภาพการบริการ 
การรับรู้ ความคาดหวัง 

t 
Sig  

X  S.D. X  S.D. (2-tailed) 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.015 0.563 4.203 0.695 3.308** 0.001 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.010 0.705 4.225 0.770 3.553** 0.001 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4.110 0.707 4.323 0.763 4.038** 0.000 

ด้านการให้ความม่ันใจ 4.105 0.709 4.290 0.766 3.309** 0.001 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ 4.145 0.757 4.280 0.758 2.277* 0.025 

ภาพรวมคุณภาพการบริการ 4.077 0.640 4.264 0.717 3.828** 0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

 จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม

ระดับ 3 ดาวในประเทศไทย พบว่ามีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ โดยระดับการรับรู้

คุณภาพของผู้ใช้บริการภาพรวมตํ่ากว่าระดับความคาดหวังของคุณภาพการบริการภาพรวม เช่นเดียวกับระดับคุณภาพการ

บริการรายด้าน ซ่ึงพบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการในแต่ละด้านตํ่ากว่าระดับความคาดหวังของคุณภาพ

การบริการของแต่ละด้าน และเมื่อนํามาทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่าง

ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทยพบว่า ระดับความคาดหวัง

คุณภาพการบริการทั้งภาพรวมและจําแนกรายด้านแตกต่างจากระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทั้งภาพรวมและรายด้าน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
ประเทศไทยหรือคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทยต่ํากว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ อรพรรณ กิจสมเจตน์ และนันทสารี สุขโต (2557) ทํางานวิจัยเร่ืองความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ

บริการที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคของบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับ

ความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ในทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา ขันใจและวีระศักด์ิ สมยานะ (2558) 
ซ่ึงทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ประกันตนโรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน พบว่า

ค่าเฉลี่ยความคาดหวังคุณภาพการบริการสูงกว่าการรับรู้คุณภาพการบริการทุกด้าน อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการ

หรือลูกค้ายอมรับได้กับคุณภาพการบริการ ส่วนการท่ีระดับความคาดหวังของลูกค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ก็เป็นไปตามหลัก

ความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์ซ่ึงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล (Getzels & Guba, 1974: 132)  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 จากผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก

ในขณะท่ีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด โรงแรมควรมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องท้ังในเรื่องของความน่าเชื่อถือของโรงแรม การตอบสนองต่อลูกค้า การให้
ความม่ันใจและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มลูกค้า

ท่ีมีศักยภาพและกําลังซ้ือสูงในอนาคตท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศต่อไป 
8.2 โรงแรมควรมีการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและทําให้เกิด

ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อไปในอนาคต 
8.3 โรงแรมควรมีการเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

ภายในโรงแรมเพ่ือรองรับลูกค้าผู้สูงอายุในอนาคต 
8.4 ควรมีการศึกษาในปัจจัยด้านอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ 
8.5 ควรมีการศึกษากับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุท่ีเป็นชาวต่างชาติ หรือทําการวิจัยกับโรงแรมในระดับ 4 หรือ 5 ดาว

ตอ่ไป 
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ครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Thai Teachers in Education Era 4.0 for Sustainable Academic Development 
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สาขาวิชาธุรกิจศกึษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
supindarit@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
   

ครูเป็นบุคคลท่ีสังคมให้ความสําคัญและยกย่อง ครูจึงเป็นคนต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นบุคคลท่ีส่งเสริม
และสร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของผู้เรียนข้ึนอยู่กับคุณภาพของครู ครูผู้สอนในยุค 4.0 ต้องมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ครูต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่จากเคยเป็นผู้สอน ผู้ให้
ความรู้มาเป็นผู้ท่ีคอยอํานวยความสะดวกหลังเลิกเรียน (learning facilitator) ในการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และหนังสือ 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ รวมถึงครูต้องเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach)    
ในการมอบความรู้ด้านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้เพ่ือให้ผู้เรียนต่อยอดทางความรู้นอกเหนือจากวิชาการหลักท่ีเขาได้
เรียนรู้ และท่ีสําคัญครูต้องอยู่เป็นผู้ร่วมเรียน/ผู้ร่วมศึกษา (co - learning/co - investigator) กับผู้เรียนเพ่ือคอยสรุปเนื้อหา
สาระสําคัญในบทเรียน เป็นผู้ตอบคําถามจากผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ข้อมูลท่ีถูกต้องในการสรุปเนื้อหาในแต่ละบทเรียน ครู 
สายพันธุ์ใหม่ในยุค 4.0 ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นจากการสอน ไปเป็นเน้นท่ีการเรียนท้ังของศิษย์และของครูไปพร้อม ๆ กัน 
ครูต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” 
ไปเป็น “ครูฝึก” และต้องเรียนรู้ทักษะในการทําหน้าท่ีนี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ท่ีเรียกว่า PLC (Professional Learning community) เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างย่ังยืน  
 
คําสําคัญ: ครูยุค 4.0  การพัฒนาครู  การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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Abstract 
 

  Teachers are people who are socially important and praised. Therefore, the teacher is the master 
of the learning process. Is a person who promotes and creates quality learning for learners Which the 
quality of the learners depends on the quality of the teacher Teachers in the 4.0 era must have a learning 
process for students to have academic skills to be effective. Teachers have to change the new role from 
being a teacher. The educator is the facilitator after school (learning facilitator) to provide tools Equipment 
and books for students to study further in addition to studying in the classroom Including the teacher must 
be a guide (guide / coach) to provide more relevant academic knowledge to allow students to extend 
their knowledge beyond the main academic subjects they have learned And most importantly, the teacher 
must be a co-learner / co-investigator with students to summarize the material in the lesson Answer the 
questions from students To give students the right information to summarize the content in each lesson 
New teachers in the 4.0 era have to change the  focus  or  focus  from teaching.  Going   to focus on both 
students and teachers' lessons at the same time Teachers must learn and improve the learning styles 
that they provide to students. Teachers for disciples must change their roles from "teacher" to "trainer" and 
have to learn the skills to perform this duty. By gathering together in group to learn together systematically 
and continuously, called the PLC (Professional Learning community) for the development of sustainable 
academic learners. 
 
Keyword:  teacher era 4.0, teacher development, sustainable academic development 
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1. บทนํา 
 

 การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้นั้น มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสังคมจะต้องสร้างลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ 
ผู้คนในสังคมต้องตระหนักว่า การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้

ในสถานศึกษาเป็นเพียงช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น ความรู้ท่ีได้จากสถานศึกษาไม่ใช่องค์ความรู้ท่ีให้คําตอบกับชีวิตได้

ท้ังหมด การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝัง แนวความคิด ความรู้ให้กับพลเมืองและสังคมโดยรวมในทุก

ประเทศ คุณภาพการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว (Long Term Competitiveness) 
ดังนั้น การจัดการศึกษายุค 4.0 จะต้องครอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

เรียนรู้ต้องเน้นทักษะกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถและท่ีสําคัญต้องเน้นทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือท่ีจะได้นํา

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดให้

ผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครูต้องเข้ามามีบทบาทใน

การพัฒนาหลักคิดอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาผู้เรียนท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพลังสําคัญของประเทศชาติ 
การปฏิรูปหลักสูตรและการประเมินผล แผนการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติในระยะเวลา 10 ปี ของประเทศจีน 
(CMOE, 2010) มุ่งเน้นความจําเป็นในการปรับปรุงคุณภาพการสอน แนวทางและวิธีการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในประเทศ

จีนท่ีพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถมีส่วนช่วยในการนําพาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาและ

การเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ ดําเนินการภายใต้ลักษณะสําคัญของ PLC (Professional Learning community)  
ประกอบด้วย 1) มีค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) มีความรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) ร่วมกันทํางาน

โดยมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้เป็นหลัก 4) การเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายบุคคลและกลุ่ม 5) การตั้งคําถามสะท้อนความคิดด้านวิชาชีพ 
6) การเปิดกว้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ตลอดจนการรวมสมาชิก 7) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ความเคารพ  
และ 8) การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (Bolam, et al., 2005) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
   
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การสอนของครูไทยในยุคธุรกิจศึกษา 4.0 ต้องเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์

ผลงานต่อไปหลังจากสิ้นสุดการเรียนในแต่ละรายวิชา  ซ่ึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีเทคนิคหลายอย่าง  เช่น การปลูกฝัง

และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึนได้ การถามคําถามปลายเปิด และการให้โอกาสผู้เรียนได้ออกแบบคําตอบ

เองในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน และยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนได้กับ

คนอ่ืนอีก ในกรณีทํางานเป็นกลุ่ม แม้บุคคลท่ีมีความคิดว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถ เป็นแรงผลักดันให้คนอ่ืน ๆ 
ในห้องเรียนหรือเพ่ือน ๆ ในกลุ่มของผู้เรียนร่วมกันสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนด้วยการฝึกฝนเทคนิคการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ตามท่ี ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ (2558) ระบุไว้ว่า 1) เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ โดยการให้บุคคลแจกแจงแนวทางท่ี

สามารถใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง 2) เทคนิคการระดมพลังสมอง เป็นเทคนิคในการแกปัญหา มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดหลายทาง คิดได้คล่องในช่วงเวลาจํากัดโดยให้รายบุคคล จดรายการความคิดต่าง ๆ 
ท่ีคิดได้ แล้วค่อยประเมินเลือกเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใช้ 3) เทคนิคอุปมาอุปไมย เป็นการคิดจากสิ่งท่ีคุ้นเคยไปสู่สิ่งแปลกใหม่ 
และคิดจากสิ่งแปลกใหม่ไปสู่สิ่งคุ้นเคย ทําได้โดยใช้การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จากรูปลักษณะหรือหน้าท่ีของสิ่งท่ีคิด 4) 
เทคนิคการคิดอย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ เครื่องมือฝึกคิด และ 5) เทคนิค SCAMPER                
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S = Substitute  C = Combine A = Adapt M = Modify P = Put to Another Use E = Eliminate R = Reverse เป็น

เทคนิคท่ีจะช่วยทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จากท้ัง 5 ประการนี้ จะสังเกตได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี

เหตุผล มีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมินข้อมูลหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีคิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ท่ีกําหนด

หลักเหตุผลจนได้คําตอบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดเพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ การคิดสร้างสรรค์ 
Creative Thinking) เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือความคิด 
ต้นแบบซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็นการผลิตหรือสร้างผลงานออกมา

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนซ่ึงจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไปและต้องมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking) ในงานท่ี

ทําในผลงานท่ี ผลิตข้ึน การสอนในยุค 4.0 นี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องท้าทายท่ีครูไทย 
ในยุค 4.0 จะทําได้ครบถ้วน  
 
4. การตอบสนองด้านเทคโนโลยี  
 

  การนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากของการพัฒนาวิชาชีพของครู เนื่องจาก
ปัญหาท่ีหลาย ๆ ประเทศท่ีกาลังปฏิรูปการศึกษาได้เผชิญ คือ การท่ีครูยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสถาบันการผลิตครูยังล้าหลังในการเตรียมความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีให้กับผู้ท่ีกาลังจะ

เป็นครูในอนาคต นอกจากนี้ ท้ังผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีมีประสบการณ์การสอน ต่างก็รู้สึกว่าตนเองยังไม่มีความพร้อมใน

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพราะไม่สามารถใช้ในระดับท่ีซับซ้อนได้  แม้ในบางโรงเรียนแม้จะมี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ พร้อม แต่การอบรมครูยังไม่มีประสิทธิภาพ ทางแก้คือการจัดให้มีเครือข่ายการ

เรียนรู้มาให้บริการจัดโปรแกรมการอบรมครูในต่างจังหวัดเพ่ือให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียน
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดอบรมครูต้นแบบด้านเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะในระดับท่ีนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไป

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ และครูต้นแบบก็จะต้องกลับไปเป็นครูพ่ีเลี้ยงให้กับครูอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยต้องร่วมนิเทศกากับติดตามผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพ่ือการสอนอย่างย่ังยืน  
  ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาครูไทยในยุคธุรกิจศึกษา 4.0 เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงต้องให้ความสนใจกับปัจจัยด้านการ

ใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างย่ิง โดยผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดของครูต้องมีนโยบายสําคัญได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะของครูด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระของตนเพื่อจะได้นาเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 2) สร้างโอกาสการเรียนรู้ของครูในการใช้เทคโนโลยีอย่างสมํ่าเสมอ 3)  สนับสนุน

เคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ครูได้แสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 4) จัดหาประสบการณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้ระยะยาว 
เพ่ือว่าครูสามารถฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีในระหว่างการปฏิบัติงานและมีทักษะการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
5. การพัฒนาครูในยุค 4.0 อย่างยั่งยืน 
 

การพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างแท้จริงนั้นต้องใส่ใจกับประสิทธิภาพของข้ันตอนในการพัฒนา

วิชาชีพอย่างจริงจัง ท้ังนี้เป็นเพราะว่าในแต่ละขั้นของการพัฒนานั้นครูมีคุณลักษณะและความต้องการแตกต่างกัน ตามแนวคิด
ของ Villegas-Reimers (2003) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนาวิชาชีพครู ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 เป็นระยะท่ีครูเข้าสู่วิชาชีพ มี
ประสบการณ์การสอนประมาณ 1 - 3 ปี ครูท่ีอยู่ในข้ันนี้มีความต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิชาชีพของตน  ขั้นท่ี 2 
เป็นระยะที่ครูเริ่มมีความม่ันคง มีประสบการณ์การสอนประมาณ 4 - 6 ปี ครูท่ีอยู่ในข้ันนี้มีความมุ่งม่ันในการสอนและมีความ

รอบรู้ในศาสตร์การสอนมากขึ้น ขั้นท่ี 3 เป็นระยะท่ีครูมีความคิดแตกต่าง มีประสบการณ์การสอนประมาณ 7 - 18 ปี ครูท่ีอยู่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ในข้ันนี้บางกลุ่มใส่ใจกับการศึกษาค้นคว้าทดลองการสอนใหม่ ๆ ชอบเผชิญปัญหาความท้าทาย มีความกระตือรือร้นในการ

พัฒนาวิชาชีพของตน แต่บางกลุ่มอาจมองว่าระยะน้ีเป็นระยะที่สับสนกับตัวเองและต้องทบทวนตนเอง มีครูหลายคนที่ลาออก

จากวิชาชีพในระยะน้ี เนื่องจากมีภาวะความเครียดในการทํางานสูงสุด ขั้นท่ี 4 เป็นระยะท่ีครูมีความคิดแตกต่างในคร้ังท่ี 2 
เม่ือครูมีประสบการณ์สอนประมาณ 19 - 20 ปี ครูบางคนในช่วงนี้จะมีการประเมินตนเองผ่อนคลาย และเร่ิมตระหนักรู้ถึงการ

ทําตัวความเหินห่างกับผู้เรียนครูบางคนเร่ิมมีความคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ถึงระบบการศึกษา การบริหารจัดการของโรงเรียน 
ผู้บริหาร เพ่ือนครู รวมถึงอาชีพของตน ข้ันท่ี 5 เป็นระยะที่ครูปลดปล่อย ครูท่ีทําการสอนมาประมาณ 31-50 ปี จะเริ่มไม่ใส่ใจ
การพัฒนาวิชาชีพของตนและมีแนวโน้มมากข้ึนเรื่อย ๆ ครูบางคนใช้ช่วงเวลานี้สะท้อนประสบการณ์ท่ีผ่านมาและใช้ชีวิตอย่าง

สงบ แต่ทว่าครูบางคนช่วงนี้เป็นช่วงท่ีผิดหวังในวิชาชีพ  ซ่ึงการพัฒนาด้านวิชาการของครูในทุกช่วงระดับชั้นตามท่ีกล่าวมานี้ 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้ โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น จะต้องเร่ิมจากสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชนและเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ เม่ือโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ

เข้มแข็ง ในส่วนของการพัฒนาครูในยุค 4.0 ด้านวิชาการสิ่งท่ีต้องดําเนินการควบคู่กันไป คือ ครูต้องมีลักษณะตามที่ อ่องจิต 
เมธยะประภาส (2557) กล่าวว่า "ครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องมีลักษณะ E - Teacher" ดังน้ี  

1. Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่     
  2. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้       
  3. Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่ผู้ เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ          
  4. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาท่ีทันสมัย  
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางส่ือเทคโนโลยี 
  5. Evaluation เป็นนักประเมินท่ีดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 
  6. End - User เป็นผู้ท่ีใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย 
  7. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน 
  8. Engagement ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น เกิดชุมชนครูบน web 
       9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในฐานะที่เป็นผู้ผลิต

ความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้  
  ครูในยุค ศตวรรษท่ี 21 หรือยุค 4.0 ตามลักษณะของ E - Teacher ครูจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

ของเด็กไทยเสียใหม่ ให้รู้จักการสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและ
ประมวลผลเป็น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในด้านไอทีและทักษะในการเลือกเฟ้นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ประกอบการ

เรียนการสอนด้วย 
 
6. การยกระดับคุณภาพครูไทยในยุค 4.0 
 

  คุณลักษณะครูไทยท่ีมีคุณภาพจะต้องมีลักษณะ เป็นผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ ให้ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันพฤติกรรมการใช้

ชีวิตของผู้เรียนเพื่อใช้ในการปกครองชั้นเรียน เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ครูตื่นรู้ ใช้ชีวิตทันสมัย

ทันเหตุการณ์ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร หม่ันสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม รู้จริงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ต้องมี
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ความรู้รอบตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต  ในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ครูจะต้องก้าวผ่านจากผู้ไม่มีประสบการณ์ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูจึงควรพัฒนาความรู้ตนเองอย่าง

ต่อเนื่องอยู่เสมอ ครูมืออาชีพในยุค 4.0 ต้องเป็นผู้นําในวิชาชีพ เป็นผู้ท่ีพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ โดยพัฒนาท้ังด้านปัญญา 
ด้านศาสตร์ทางเนื้อหา การใช้เทคโนโลยี ด้านจิตใจ และคุณลักษณะในวิชาชีพครู เป็นการพัฒนาตนอย่างรอบด้าน การพัฒนา

ตนเองมีได้หลายแบบ เช่น โดยการอ่าน จะต้องพัฒนาการอ่านทางวิชาการท้ังด้าน เทคนิคการอ่านและขอบข่ายของการอ่าน 
โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยการศึกษาระบบทางใกล้และระบบทางไกล (E-Learning)  เป็นการศึกษาอบรมท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาต่อ หรือการเข้ารับการอบรมในหน่วยงาน เป็นการศึกษาท่ีผู้ให้และผู้รับความรู้มีการพบปะกัน

โดยตรง ปัจจุบันมี การศึกษาอบรมทางไกลได้หลายรูปแบบ และสามารถหาความรู้จากเว็ปในระบบต่าง ๆ ได้เช่น MOOC 
(Massive Open Online Course) เป็นต้น  
  ครูในยุคการศึกษา 4.0 ต้องจัดให้มีบรรยากาศชั้นเรียนในรูปแบบการสอนท่ีมีเรียนรู้กันเป็นทีมพร้อมกับครูให้ผู้เรียน

สร้างผลผลิตให้มากท่ีสุด ให้ความสําคัญกับผู้เรียนได้ลงมือทําและพัฒนาเป็นผลงานของเขาเองท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะผลงาน

ของตนเองในเชิงสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อผลงานที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงเป็นคุณลักษณะคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศ

รูปแบบการสอนแบบ CCPR Model  (Criticality – Creativity – Productive - Responsibility Based Instruction) โดย
เปลี่ยนบทบาทของครูไปอยู่ท่ีผู้เรียน ในขณะท่ีบทบาทใหม่ของครู คือ ช่วยและเสริม เปิดปากศิษย์ปิดปากครู เป็นต้น ทฤษฎี

คอนสตรัคชันนิซึมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสร้างผลผลิต (Productivity) 
และการมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นรูปแบบท่ีเน้นเป้าหมายบรรยากาศชั้นเรียนในรูปแบบการสอนนี้มีลักษณะ

เฉพาะท่ีสําคัญ 4 อย่าง คือ 1) ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม เป็นกระบวนการ ท่ีช่วยให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์มีแนวคิด

ใหม่ ๆ มีการเสนอแนะ มีการพัฒนา มีการจัดระบบข้ึนมา เพ่ือให้กระบวนการนวัตกรรมเกิดข้ึน เน้นการสร้างผลผลิตและเน้น

กระบวนการท่ีเป็นลําดับ 2) พัฒนาบนฐานคุณภาพ เน้นการให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของคุณภาพซ่ึงสําคัญมาก หากผลผลิต      
ท่ีพัฒนาข้ึนมาไม่มีคุณภาพพอก็ไม่สามารถจะพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ ดังนั้น  ทุกชิ้นงานจึงต้องตอบโจทย์ในเชิงคุณภาพ   
ท้ังในด้านผลผลิตและวิธีการ 3) ทํากิจกรรมเน้นความร่วมมือ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
ใช้การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการพัฒนาความสามารถของบุคคลในแต่ละกลุ่ม และ 4) สัมพันธ์กับสังคม โดยเน้นการปลูกฝัง 
จิตสํานึกทางสังคมให้กับผู้เรียน เป็นการทําผลงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและตระหนักถึงความจําเป็นของสังคม ในการ

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีขึ้น  
  นอกจากการยกระดับครูให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะการ

จัดการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ครูต้องพัฒนาตนเองในด้านการสร้างและบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีมาใช้

ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างมีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะ

กระบวนการคิด โดยสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์จากการยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาท่ีทันสมัยไป พร้อม ๆ กับมีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน ครูจะต้องเป็น

คนมีวิสัยทัศน์ เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้

ด้วยตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ครูจะต้องเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ได้หลากหลาย และสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับมีทักษะ

การสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่าง

เต็มท่ีตามศักยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ กลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และท่ีขาดไม่ได้เลยคือ

ครูต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืน ๆ ทําเพ่ือสังคม ครูจะต้องยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมท่ีช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆมีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเอง

แปละสังคมที่เหมาะสมกับคุณภาพครูไทยในยุค 4.0 ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1625
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ตนเองด้วย โดยท่ีครูออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้แนะนํา  และอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ท้ังนี้เพ่ือให้เด็ก

สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงการสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง 
 จิรนันท์ นุ่นชูคัน และคณะ (2559: 72) ระบุว่า ครูในยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็นครูท่ีมีความรู้ในวิชาท่ีสอนเป็นอย่าง

ด ีโดยมีความรู้ในสัดส่วนท่ีเป็นศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ท่ีสอน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ศิลปศึกษาหรือพละศึกษา และมีความรู้ในสัดส่วนท่ีเป็นศาสตร์ด้านการสอนมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนหรือมี

ศิลปะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดีมีความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเป็นผู้ท่ีพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ รายละเอียดของคุณลักษณะด้านต่าง ๆ 
เช่น TPACK เป็นความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPCK : Technological Pedagogical Content Knowledge) 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) เป็นความสามารถบูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชากับศาสตร์การสอนได้เหมาะสม สามารถผสาน
ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้การสอนโดยใช้เทคโนโลยี

เกิดให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วข้ึนความรู้ด้านเนื้อหา หรือ ซีเค (Content 
Knowledge–CK) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนในวิชาหรือเนื้อหาท่ีสอน ลักษณะและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ

เนื้อหา มโนทัศน์ หลักการ ทฤษฎี โครงสร้างและกรอบความคิดของเนื้อหาท่ีสอน และการเพ่ิมคุณภาพของครูผู้สอนในยุค 4.0 
ท่ีต้องขอเน้นยํ้าคือความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology–Fitness) กล่าวคือ 
ผู้สอนจําเป็นต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยีในระดับท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้องกับ (พิสิษฐ 
แก้ววรรณะ และคณะ, 2558: 78) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี ท่ีพบว่าความรู้ของผู้เรียนท่ีมีประสิทธิผลดี  ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อการ

สอนด้านเทคโนโลยีสอดแทรกเพ่ิมข้ึน เช่น การ์ตูนแอนนิเมชั่น ภาพสามมิติ รูปภาพกราฟิกท่ีระดับมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ย่ิงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูซ่ึง

มีหน้าท่ีและบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติแห่งความเป็น

พลเมืองดีของสังคมย่ิงต้องมีการพัฒนาด้วยระบบและกระบวนการท่ีมีคุณภาพและต่อเนื่อง  
 นอกเหนือจากการท่ีครูต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นนักการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านวิชาการให้มี 
ประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ครูในยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็นครูท่ีมีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาผนวกกับความรู้ท่ีค้นคว้ามาได้ มาจัดทําไว้ในรูปแบบ สถิติ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวที่มีสีสันสวยงาม 
จะทําให้บทเรียน และการสอนแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ และสามารถสื่อความหมายของผู้สอนได้ดีย่ิงข้ึน การท่ีครูรู้จักใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาข้อมูล หมายรวมถึงมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือฟิตเนส 
(Fluency of Information Technology–Fitness) กล่าวคือ ครูจําเป็นต้องมีความเข้าใจ เทคโนโลยีในระดับท่ีสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ มาดัดแปลงเพื่อใช้ในการเตรียมบทเรียน จะช่วยให้สามารถนําเสนอบทเรียนได้ทันสมัย 
ตลอดจนรู้เท่าทันเข้าใจถึงการพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ ครูในยุค 4.0 นี้ต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนในอนาคต เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างย่ังยืน 
 
7. บทสรุป 
 

 การพัฒนาครูเป็นประเด็นท่ีสําคัญย่ิงและมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสอน CCPR Model (Criticality – 
Creativity – Productive - Responsibility Based Instruction)  และการพัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ 
(Professional Learning community: PLC)  ซ่ึงเป็นแนวหนึ่งท่ีสําคัญและเหมาะสมกับครูในการพัฒนาตามยุคสมัยนี้ ด้วย
เทคนิคและยุทธวิธีท่ีช่วยให้ครูได้มีพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกลุ่มเองตามความสมัครใจ การพัฒนาแก้ไขปัญหา และในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเชิงปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน โดยเป็นการร่วมพัฒนาบทเรียนพร้อมกันและช่วย
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ให้ครูผู้สอนไม่โดดเด่ียวในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนกายเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี

มีขนาดใหญ่ขึ้น จากในโรงเรียนสู่นอกโรงเรียนและเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับเชิงองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นของความรู้ 
และเกิดการพัฒนาในทุกระดับองค์กรและส่วนงานการศึกษาซึ่งต้องดูทิศทางอนาคตการเปล่ียนแปลงของโลก เช่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการค้าและธุรกิจในโลกยุคใหม่ ด้านกระแสโลกาภิวัฒน์และเครือข่าย ด้านความเป็นพลเมือง  ด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ อนามัยและผู้สูงอายุ และสุดท้ายคนจะอยู่กับตัวเอง (individualization) โดยมีเทคโนโลยีเป็น

เพ่ือนท่ีสําคัญ ด้วยการแสวงหาความรู้จากเว็บในระบบต่าง ๆ เช่น MOOC (Massive Open Online Course)   เพ่ือพัฒนา

ครูไทยในยุคธุรกิจศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนสืบไป 
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การบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รัตนโกสินทร์ศก 238 
The School Administration with Information Technology  

in Rattanakosin Era 238 
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บทคัดย่อ 
 
ในยุค ร.ศ 238 (พ.ศ.2562) เป็นยุคท่ีการศึกษาของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยี

ท่ีพัฒนาไปตลอดเวลา ดังนั้นการเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั้น สิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือการใช้เทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาเพราะผู้บริหารนั้นไม่สามารถทํางานทุกอย่างได้และติดต่อประสานงานกับคนในองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน เพ่ือเป็นผู้นําให้บุคลากรทุกฝ่ายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบสารสนเทศเช่น        
การทํางานทะเบียน การตรวจพัสดุ การตรวจเอกสารโครงการของโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยท้ังครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคุณภาพของการศึกษาไทยท่ีเป็นสิ่งท่ีจะทํา
ให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
   

In the Rattanakosin era 238 (BE 2562), the era in which Thai education was influenced by foreign 
countries, especially the technology that developed over time. Therefore, being a school administrator 
the thing that is indispensable is the use of information technology for the management of educational 
institutions because the management is unable to do everything and can coordinate with people in the 
organization. By using information technology for school administration. To be a leader for all personnel 
to work efficiently through information systems such as Registration work, parcel inspection, document 
examination, school project etc. Therefore, these technologies will help both teachers. And the school 
administrators to work easily and save time in order to obtain the quality of Thai education that is what 
will make the nation prosperous. 
 
Keywords: the school administration, information technology  
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1. บทนํา  
 

เม่ือคร้ังอดีตกาล การปกครองจําเป็นจักต้องมีการติดต่อสื่อสาร สื่อความหมายกันระหว่างบุคคลจนถึงระหว่างรัฐกับ

รัฐ บางครั้งการติดต่อท่ีล่าช้าจักทําให้สารที่ต้องการสื่อมีความหมายผิดแปลกไปจากเดิม เช่น เม่ือมีอริราชศัตรูกรีฑาทัพมาชิง

เมืองท่ีอยู่ห่างไกล การสื่อสารถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นม้าเร็ว นกพิราบส่งสาร หากสารมิถึงพระมหากษัตริย์ท่ี

นครหลวงก็มีสิทธ์ิเสียเมืองให้แก่ข้าศึกได้ ในองค์กรท่ีมีการบริหารจําเป็นต้องใช้สารสนเทศเช่นกัน โรงเรียนจัดเป็นองค์กรท่ีมี

การทํางานที่เป็นระบบมีการแบ่งความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารมีหน้าท่ีบริหารจัดการองค์กรเสมือนเจ้านครรัฐในอดีต 
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก ซ่ึงในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศไทย (สยามประเทศ) ได้มีการ
จัดต้ังโรงเรียนข้ึน การบริหารและการสื่อสารในช่วงนั้นอาจใช้จดหมายในการส่ังการมีการใช้โทรศัพท์และโทรเลข จะเห็นได้

จากการเรียกบรรจุครูในสมัยก่อนจะต้องติดตามจากส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น จนต่อมี

หน่วยงานกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นระบบอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ต, 15 มกราคม 2562 จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/อินเตอร์เน็ต) ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 จึงทําให้โลกแปรเปลี่ยนไปเป็นโลกท่ีไร้พรมแดน ในยุค

โลกาภิวัตน์สามารถนําข้อมูลเข้าไปในระบบสะดวกที่การบริหารและสั่งการอย่างสะดวกประหยัดและรวดเร็ว การบริหาร

โรงเรียนจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารการศึกษาเพื่อทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายซ่ึงในยุคนี้ผู้บริหารสมควรอย่างย่ิงท่ีจะนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารเพื่อเป็น Super ผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นยอดครูใหญ่ หากมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้

ครูใหญ่แทนผู้อํานวยการตามท่ีมติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ให้เรียก “ครูใหญ่” เท่านั้น!! กฤษฎีกา เปลี่ยนคําเรียกแทน “ผอ.
โรงเรียน, 20 มกราคม 2562 จาก https://www.springnews.co.th/news/448771 )  เพ่ือเน้นความเป็นครูอย่างสูง 
มากกว่าตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงยังคงรอการเห็นประกาศใช้กฎหมายต่อไป  ผู้เขียนบทความจึงเห็นควรยกประเด็น 
การบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รัตนโกสินทร์ศก 238 เพ่ือให้ได้ศึกษาและวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ในบริบท

เดียวกับสภาวการณ์ปัจจุบันสมัย 
 
2. การบริหารโรงเรียน  
 

โรงเรียนนั้นถือเป็นองค์กรเชิงระบบมีการปฏิบัติงานตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชาโดยมีผู้บริหารเปรียบเสมือน

ยอดของพีระมิดบนห่วงโซ่แห่งการปกครองในโรงเรียน  ท้ังนี้ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา มิได้มีอํานาจสิทธ์ิขาดเหมือน

เจ้านครรัฐแต่อย่างไร เพราะผู้บริหารมีชื่อเรียกว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในความหมายของคําก็ได้บ่งชัดอยู่

แล้วว่ามีหน้าท่ีอํานวยความสะดวกให้กับเหล่าครูในโรงเรียน ซ่ึงอํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษามีกําหนดชัดเจน ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉ.2) พ.ศ. 
2545 (ฉ.3) พ.ศ. 2553, 20 มกราคม 2562 จาก https://person.mwit.ac.th/01- Statutes/NationalEducation.Pdf.) มี
ใจความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ท้ังของรัฐและ

เอกชน ท้ังนี้ในการบริหารสถานศึกษายังมีข้อกําหนดชัดเจนเป็นภาระงานต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริหารมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาก็จริงแต่ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงานคนเดียวได้ จึงแบ่งการทํางานออกเป็นฝ่ายตามกฎกระทรวงซ่ึงกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 20 มกราคม 2562 จาก 
http://backoffice.onec.go.th/) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป จึงทําให้มีการทํางานท่ีเป็น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ระบบโดยในสถานศึกษานั้นมีรองผู้อํานวยการรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายและในโรงเรียนมีการแต่งต้ังครูทํากิจกรรมนอกเหนือจาก

การสอนในภาระงานต่าง ๆ ท้ัง 4 ฝ่ายนี้ ซ่ึงในโรงเรียนบางแห่งอาจมีมากกว่า 4 ฝ่ายก็ได้ตามบริบทของโรงเรียนนั้น รอง
ผู้อํานวยการจะดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการซ่ึงเราก็ควรนิเทศและติดตามผลและการดําเนินงานในแต่ละฝ่าย 
มิใช่มอบหน้าท่ีแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีรอง เพราะภาระงานในโรงเรียนไม่ใช่ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือครูคน

ใดคนหนึ่ง แต่คืองานของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันให้องค์กรนั้นอยู่รอด ในการบริหารงาน 4 ฝ่ายนั้นมีความจําเป็นต้องใช้

ระบบสารสนเทศเป็นปฐม ซ่ึงเห็นได้จากงานวิจัยหลายงานจะเห็นได้จากตัวอย่าง ดังนี้ 1) ด้านการบริหารวิชาการ จากงานวิจัย
ของศิวรัตน์ พายุหะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ระบบสารสนเทศกับการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์กัน ท้ังนี้ การบริหารวิชาการมี

ความสําคัญอย่างมากท่ีจักต้องใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารวิชาการโรงเรียนนั้น ๆ เป็นอันดับแรกเพราะงานวิชาการคือ

หัวใจหลักของโรงเรียน 2) ด้านการบริหารงบประมาณ จากงานวิจัยของชาลี ทองย้อย (2558)  ศึกษาเร่ืองการประเมินความ

ต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณนั้นมีความต้องการสารสนเทศในระดับมาก จะเห็นได้ว่าการบริหารงาน

งบประมาณท่ีจักต้องใช้ความรอบคอบและการวางแผนท่ีรัดกุมเพ่ือนํางบประมาณแผ่นดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีสุดในการจัด

การศึกษาได้ไม่แสวงหากําไรนั้น ระบบสารสนเทศจักขาดมิได้เลยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณคล่องตัวท่ีสุด 3) ด้านการ

บริหารงานบุคคล จากงานวิจัยของนพดล ศิริทรัพย์ (2557) ศึกษาเร่ืองระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์กัน จึงทําให้เข้าใจว่า การ
บริหารงานบุคคลในปัจจุบันนี้จําเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาในการบริหารงาน เพราะข้อมูลของบุคคลนั้นนํามาเข้าไปใน

ระบบเหมาะแก่การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ในการประเมินผลงานได้รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ

สารสนเทศเป็นต้น 4) ด้านการบริหารท่ัวไป จากงานวิจัยของจันศรี บุญสินพร้อม (2556)  ศึกษาเรื่องสภาพการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอโพธ์ิชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน ด้านการบริหารท่ัวไปอยู่ในระดับมากและสูงท่ีสุดจาก 4 ด้าน การบริหารทั่วไปเป็นสิ่งท่ี

ขาดไม่ได้ในสถานศึกษา เม่ือมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะทําให้เกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการก่อนศึกษา 
 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา  
 

 หากจะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้กับองค์กรได้ตามความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ

งาน แต่ในระดับของการบริหารจะไม่เหมือนกัน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกได้ดังนี้ 1) จําแนกตามโครงสร้างองค์กร 
2) จําแนกตามหน้าท่ีบทบาทของสารสนเทศ 3) จําแนกตามการสนับสนุน 4) ปัญญาประดิษฐ์ ท้ังนี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

(2557: 84-85) แบ่งระบบสารสนเทศออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การประมวลรายการ 2) แบบรายงานเพ่ือการ

จัดการ 3) แบบสนับสนุนการตัดสินใจ จาก 3 ประเด็นนี้ จะนํามาวิเคราะห์กับการบริหารงานในโรงเรียน อาทิ การประมวล

รายการจะทําหน้าท่ีเก่ียวกับกิจกรรมพ้ืนฐานของโรงเรียน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสรุปผล เป็นต้น อาจใช้ในการบริหารวิชาการในระบบทะเบียนวัดผลได้ 
ปัจจุบันมีการใช้แบบระบบออนไลน์ทําให้สามารถนําเข้าข้อมูลได้อย่างทันที ต่อมาคือระบบสารสนเทศแบบรายงานเพ่ือ 
การจัดการ ช่วยในการจัดทํารายงานและทราบล่วงหน้าซ่ึงนําข้อมูลจากฐานข้อมูลซ่ึงอาจรายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด 
ตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น วุฒิการศึกษา การกรอกข้อมูลลงในระบบ SGS โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ตามเงื่อนไขเฉพาะและท้ายสุด 
คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เป็นระบบท่ีช่วยในการตัดสินใจโดยนําข้อมูลท่ีนําเข้ามาตัดสินตามองค์ประกอบก่อน

หน้านี้ ซ่ึงมีหลายประเภท เช่น ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและมีการวางแผนว่าจะนําปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้แทน

มนุษย์แต่สําหรับวงการศึกษายังมิอาจทําได้เพราะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ ระลึกอยู่ในมโนธรรมไม่สามารถถ่าย
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ข้อมูลลงในหุ่นยนต์ได้ ท้ังนี้ เทคโนโลยีในระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้มีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน ยังมีการนํา Social 
Media เข้ามาใช้ในโรงเรียนเพื่อติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลรวมท้ังคําสั่งต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องเรียนรู้เพ่ืออยู่รอดในยุค

แห่งการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ สําหรับผู้เรียนนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีผลต่อผู้เรียนท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเรียนรู้และนําข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายในโลกดิจิทัลมาใช้ในการเรียนรู้หรือเติมเต็มใน

สิ่งท่ีผู้เรียนอยากรู้ ส่วนข้อเสียหากไม่มีการแนะนําท่ีดีผู้เรียนอาจนําไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น การแชทหาคู่ ติดเกมส์ออนไลน์  
เป็นต้น ท้ังนี้ผู้บริหารเองท่ีเปรียบเสมือนเจ้านครรัฐท่ีต้องดูแลปวงประชาทั้งหลายก็ควรมีมาตรการในการควบคุมและแนะนํา

ให้กับผู้เรียนด้วยเพราะหัวใจหลักของสถานศึกษาน้ันคือผู้เรียนเป็นสิ่งท่ีขาดมิได้ 
 
4. การบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา รัตนโกสินทร์ศก 238  
 

ในปี พ.ศ. 2562 หรือ ร.ศ. 238 นี้มีการเปล่ียนแปลงมากมายเข้ามาสู่ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีท้ังภัยร้ายและ

คุณประโยชน์อันไม่อาจควบคุมได้ หากไม่รู้วิธีใช้ เช่น การเปิดกว้างในระบบไลน์เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหายในองค์กร

ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ในด้านกฎหมายเพ่ือชี้แนะแก่บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติมิให้ตกเป็นหลุมพลางของสังคมออนไลน์ 
ท้ังนี้หากให้ถูกทางจะสามารถทําได้โดยในการประชุม หากผู้บริหารติดราชการภายนอกสามารถประชุมออนไลน์ผ่านระบบได้ 
และยังสามารถอนุมัติการอบรมของครูได้จากท่ีได้เห็นในระบบของครุพัฒนาท่ีให้ครูจองการอบรมตามที่ต้องการและให้

ผู้อํานวยการเข้าสู่ระบบเพ่ือทําการอนุมัติได้ การบริหารเครือข่าย (จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร, 2552: 69) ท่ีดีซ่ึง

หากจะให้สําเร็จนั้นโรงเรียนควรยึดหลักสําคัญ 5 ประการ อาทิ 1) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กําหนดกลยุทธ์ของเครือข่ายท่ี

ชัดเจน 2) การออกแบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3) การเชื่อมโยงการดําเนินการและวัดผล 4) การประยุกต์ใช้ระบบ

ไอทีในการจัดการเครือข่ายมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 5) การพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังนี้ ต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดผลงานท่ีดีและผลท่ี

เกิดข้ึนได้ในการวางแผนตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ก่อให้เกิดความเป็นเลิศหากผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตาม

วัตถุประสงค์ ท้ังนี้ใน 2 ประเด็นท่ีผ่านมาต่างเชื่อมโยงกันโดยประเด็นหน้าท่ีของผู้บริหารตามท่ีกระทรวงกําหนดและ

เทคโนโลยีท่ีนําไปใช้ในสถานศึกษา เช่น ระบบทะเบียนวัดผลท่ีไม่ต้องเขียนมือและตรวจสอบหลายรอบตอนน้ีเพียงกรอกข้อมูล

ลงคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ของ สพฐ. และโปรแกรมยังประมวลผลและรายงานผลได้เป็นหลักฐานโดยการพิมพ์ข้อมูลเพ่ือ

นําไปประกอบการศึกษาของนักเรียนได้ ท้ังนี้ครูก็สามารถทําผลงานในระบบสารสนเทศ และเก็บงานไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้

ผู้บริหารได้ตรวจสอบและประเมินผลได้ ผู้บริหารควรจัดการประชุมในสถานศึกษาวางบทบาทและมอบหมายงานตามแผนการ

ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาและอธิบายถึง ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนิเทศแก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ใน

หน่วยงานเช่นครูผู้ช่วย เป็นต้น อีกท้ังควรมีการติดตามผลเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาจัดการอบรมให้แก่บุคลากรให้

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะต้องใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่อไป 
 
5. สรุป 
 

 จากผลของการเข้ามาของเทคโนโลยีตลอดเวลาส่งผลให้การบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร

การศึกษานั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่หากมีการเปลี่ยนอย่างไรก็แล้ว แต่ทว่าหากผู้บริหารไม่มีทักษะท่ี

จะปรับตัวสู่ยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้ส่งผลให้องค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย ซ่ึงในการคัด

กรองผู้บริหารควรคํานึงถึงความรู้และความสามารถในการเรียนสาขาบริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิง การเป็น

ผู้บริหารไม่ใช่ว่าใครก็จะเป็นได้ซ่ึงหลายคนอาจมองว่าผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้ ควรคัดจากครูท่ีทํางานมานาน สิ่งนั้นคือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1631
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ความคิดท่ีผิดอย่างร้ายแรงตามความคิดของข้าพเจ้า เห็นควรอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารควรมีวุฒิบริหาร ซ่ึงจะมีความรู้อย่างน้อยก็
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร หากมีการเปิดสอบผู้อํานวยการสถานศึกษา เห็นควรอย่างย่ิงเม่ือมีการอบรม

ผู้อํานวยการก่อนการแต่งต้ัง ควรมีการฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ือให้ผู้บริหารดูแลและ

อํานวยการโรงเรียนอย่างผู้รู้และผู้ปฏิบัติ เพราะผู้บริหารเหล่านี้เม่ือไปปฏิบัติงานเป็นผู้อํานวยการหรือครูใหญ่ก็ตาม ควรมี 
Skill ท่ีจําเป็นตามท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้การศึกษาของประเทศมีการ

พัฒนาข้ึนจากการบริหารองค์กรท่ีดีย่อมส่งผลถึงท่ีสิ่งสําคัญท่ีสุดของวงการศึกษาเป็นฟันเฟืองพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ

วัฒนาเท่าทันอารยประเทศไม่ว่าจะในภูมิภาคหรือนอกภูมิภาคจะเป็นสิ่งใดไปไม่ได้เลย นอกจากผู้เรียนซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี

จักมองข้ามมิได้เลยด้วยประการฉนี้ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการ บริหารและการจัดการการศึกษา 
พ.ศ.2550. สืบค้นเม่ือ 20 มกราคม 2562  เข้าถึงได้จาก  http://backoffice.onec.go.th/  
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กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 

ชาลี ทองย้อย. (2558). การประเมินความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียสังกัด

สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 1 (2), 
52-57. จาก https://tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/download//152661/111359/. 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ: แชทโฟร์ พร้ินต้ิงจํากัด. 
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บทคัดย่อ  

 
นวัตกรรมเป็นนโยบายสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก นานาประเทศต่างคาดหวังการ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมนักวิชาการและองค์การต่าง ๆ จึงศึกษานวัตกรรมและนําเสนอ
แนวคิดใหม่ โดยผนวกเข้ากับแนวคิดสมรรถนะ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความสามารถท่ีโดดเด่นด้านนวัตกรรม เพราะเชื่อว่านัก
นวัตกรรมที่มีสมรรถนะจะเป็นทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ 
ต้องการขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมสู่สถานศึกษา จึงทําให้ผู้อํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงผู้ท่ีมีบทบาทและมีความจําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น     
ผู้มีสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษา รวมถึงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ท้ังยังจําเป็นต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้คําปรึกษาแก่ครู ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสําคัญด้านนวัตกรรมเป็นลําดับแรก และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ย่อมมีโอกาสท่ีจะทําให้เกิด
วัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในสถานศึกษา ซ่ึงจะกลายเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
 
คําสําคัญ: นวัตกรรม  สมรรถนะ  สมรรถนะเชิงนวัตกรรม  ผู้บริหารสถานศึกษา  
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Abstract 
 

Innovation is an important policy to developing the countries in the regional and global. Many 
countries expect to drive the economy effectively with innovation. Academics and organizations have 
study innovation and present a new idea by integrating with the competency concept and aim to the 
competency of innovation because they believe the innovator who have the innovation competency 
will be an important resource to driving the country's economic system. And the governments want to 
drive innovation policies into the schools. The administrator, teachers and educational personnel need 
to develop themselves to be ready for the management of innovative education for the students. In this 
case who have the role and need to develop themselves to be innovative competencies is the school' 
administrators because they have the role to manage education Including supervision, follow-up, evaluation 
of teacher learning management and they need to be able to give advice to teachers. Therefore, if the 
first priority of school' administrators is the innovation and they always constantly and consistently driven. 
There is an opportunity to create a culture of innovation in the school. It will become an effective factor 
for effective teaching and learning in the future.  
 
Keywords: innovation, competency, innovation competency, administrator  
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1. บทนํา  
 

“นวัตกรรม” คือ สิ่งที่เกิดจากกระบวนการคิด การออกแบบ สรรสร้างหรือพัฒนา เพื่อใช้แก้ไขหรือพัฒนาสิ่งท่ีผู้คิด

มีความเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขในประเด็นเหล่านั้นให้ดีขึ้นจากท่ีเป็นอยู่เดิม มักมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย 
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซ่ึงศูนย์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย (2561: 
ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมดังนี้ นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า 
ทําสิ่งใหม่ขึ้นมา ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายของคําว่า นวัตกรรม ท่ีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม 
กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทํา เม่ือนําคํา นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต 
และเมื่อรวมคํา นวัตต มาสมาสกับกรรม จึงเป็นคําว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทําที่ใหม่ของตนเอง 
หรือการกระทําของตนเองใหม่ ซ่ึงหลายคนมักมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว เนื่องจากนวัตกรรมมักมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ ฯลฯ ทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องของนักประดิษฐ์หรือนักออกแบบ 
ซ่ึงจําเป็นต้องพ่ึงพาองค์ความรู้และวิทยาการข้ันสูง ท้ังยังเกิดจากความเชื่อผิด ๆ ท่ีเชื่อว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น จึงทําให้นวัตกรรมกลายเป็นเรื่องท่ีไม่ได้ถูกให้ความสําคัญเท่าท่ีควร ท้ังท่ีนวัตกรรมสามารถ

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน 
เม่ือพิจารณาจากกระแสการพัฒนาประเทศท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก พบว่า “นวัตกรรม” เป็นเป้าหมายหลัก

ในการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่น องค์การ Innovate UK ของประเทศอังกฤษ อ้างถึง Innovate UK (2015: 2-3) ท่ีได้กําหนด 
“ยุทธศาสตร์การออกแบบนวัตกรรมประจําปี 2015 – 2019” โดยมีเป้าหมายคือ “การพัฒนาการออกแบบนวัตกรรม 
เพ่ือประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์เข้ากับผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ” โดยเชื่อว่า “เม่ือเพ่ิมการลงทุน

ด้านการออกแบบนวัตกรรม 1 ปอนด์ จะสามารถสร้างผลกําไรได้มากถึง 20 ปอนด์” ซึ่งไม่ได้มีแต่ประเทศอังกฤษเท่านั้น 
ที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม หลายประเทศก็ให้ความสําคัญต่อนวัตกรรมด้วยเช่นกัน จึงทําให้

เกิดนโยบายด้านนวัตกรรมประจําชาติ เช่น A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา, Made in China 2025 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน, Make in India ของอินเดีย, Smart Nation ของสิงคโปร์ และ Creative Economy ของเกาหลใีต้ ฯ เป็นต้น 
เม่ือ “นวัตกรรม” กลายเป็นนโยบายในระดับนานาชาติ จึงทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องกําหนดนโยบายด้านวัตกรรม 

ได้แก่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือแก้ปัญหาการติดอยู่ในภาวะกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ซ่ึงหัวใจสําคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทําให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการศึกษาไทย 4.0 เพราะการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องท่ีสําคัญ จึงจําเป็นต้องขับเคลื่อน “นโยบายนวัตกรรม” สู่ห้องเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนานักเรียน

ในด้านนวัตกรรม ซ่ึงในปัจจุบัน “นวัตกรรม” ถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหม่ในประเทศไทย ทําให้ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในนวัตกรรมอย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้เป็นผู้ท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รู้อย่างถูกต้อง  

ผู้ท่ีจําเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจด้านนวัตกรรมอย่างลึกซ้ึงในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะมีหน้าท่ี

ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของการจัดการศึกษา และต้องเป็นผู้ท่ีให้คําปรึกษาต่อคณะครูและนักเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
หากผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักเรียนด้านนวัตกรรมเป็นลําดับแรกอยู่เสมอ ย่อมทําให้

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในสถานศึกษาเป็นจริงได้ และหากการขับเคลื่อนนั้นมีความสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง อาจทําให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมของโรงเรียนต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือเผยแพร่แนวคิดสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

3. เนื้อหา 
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
แนวคิด “สมรรถนะ” เกิดข้ึนจากการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต ของ 

David McClelland อ้างถึง นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549: 82-86) เนื่องจากผู้เรียนของเขาที่มีผลการเรียนดีบางคน กลับ
ไม่ใช่ผู้ท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ในทางตรงกันข้ามผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ดี กลับเป็นผู้ท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต จาก
ข้อสังเกตดังกล่าวจึงนําไปสู่การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนของเขา และทําการเปรียบเทียบกับความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงผลลัพธ์แสดงให้

เห็นว่าความสําเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดจากผลการศึกษาท่ีดีเสมอไป จึงทําให้ McClelland เสนอให้ใช้การทดสอบสมรรถนะ 
(competency-based testing) ทดแทนการทดสอบเชาวน์ปัญญาและความถนัดด้านการเรียน เพราะการวัดความถนัด

ทางวิชาการไม่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในชีวิต ซ่ึง McClelland นําเสนอบทความ “Testing for Competence Rather 
than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist ในปี ค.ศ. 1973 หลังจากน้ันแนวคิดสมรรถนะของ McClelland 
จึงได้รับการยอมรับในแวดวงต่าง ๆ ทําให้นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจศึกษา “สมรรถนะ” ซ่ึงเป็นปัจจัย

ท่ีส่งผลให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง 
แล้วสมรรถนะมีความสําคัญอย่างไรในชีวิต? เม่ือมองย้อนกลับไปถึงข้อสังเกตของ David McClelland ท่ีพบว่าผล

การศึกษาหรือระดับการศึกษานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของชีวิต แล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ มาถึงจุดนี้

หลายท่านอาจจะนึกออกว่าเคยพบข้อความหรือการนําเสนอในหัวข้อ “เรียนไม่จบก็รวยได้” ในโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น 
 

 
ภาพท่ี 1 4 คนดัง ไม่จบมหาลัยดังก็ “รวย” ได้ 

ที่มา: itopplus (2557: ออนไลน์) 
 

บุคคลท้ังสี่เรียงจากซ้ายไปขวา ได้แก่ Steve Jobs ผู้ก่อต้ังบริษัท Apple บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone, Walt 
EliasDisney ผู้ก่อต้ังบริษัท Walt Disney เจ้าของการ์ตูนชื่อดัง เช่น Mickey Mouse, Michael Dell ผู้ซ่ึงตัดสินใจหยุดเรียน

ตั้งแต่อายุ 19 มาก่อต้ังบริษัท PC’s Limited จนกลายเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ Dell ในปัจจุบัน และ George Lucas ผู้ให้กําเนิด 
ภาพยนตร์ Star War ผู้ก่อตั้ง Lucas Film และเป็นผู้บุกเบิก Computer Graphic ท้ังยังมีผู้มีชื่อเสียงชาวไทยมากมาย

ท่ีถูกกล่าวขานว่า “เรียนไม่จบหรือเรียนไม่สูงแต่ประสบความสําเร็จ” เช่น คุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อต้ังบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตชาเชียว และเป็นผู้ก่อต้ังร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง ชาบูชิ และคุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ผู้ก่อต้ัง
บริษัท เถ่าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด เจ้าของสาหร่ายทะเลทอดกรอบย่ีห้อเถ้าแก่น้อย ซ่ึงโด่งดังจนทําให้มีการนําเอา

ชีวประวัติของเขาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่อง ท็อป ซีเคร็ต วัยรุ่นพันล้าน ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งหลายท่านอาจรู้สึกว่า 
“ถ้าอย่างนั้นการเรียนก็ไม่สําคัญ” การตัดสินว่าการเรียนไม่สําคัญ ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจท่ีเร็วเกินไปและยังขาดข้อมูลรอบด้าน 
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เช่นเดียวกับ อัลเบิร์ท ไอน์ชไตน์ (Albert Einstein) เจ้าของประโยคดังอย่าง “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้” ซ่ึงต้องไม่ลืมว่า 
ไอน์ชไตน์คือยอดอัจฉริยะของโลก ดังนั้น ผู้มีชื่อเสียงข้างต้นอาจไม่ได้เรียนจบหรือเรียนสูงอย่างท่ีเราคาดหวัง แต่บุคคลเหล่านี้

ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ เพราะเขามีองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เหมาะสม มีประสบการณ์ และมีหลายส่ิงท่ีผลักดันให้มาถึงจุดนี้ 
และต้องไม่ลืมว่า “ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จ แม้ว่าจะเลือกเดินทางเดียวกันก็ตาม” 

จากความหมายของ “สมรรถนะ” ท่ีนักวิชาการมากมายให้ไว้ สรุปได้ว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถที่โดดเด่นท่ี

บุคคลแสดงออกมา ทําให้เกิดความแตกต่างจากผู้อ่ืน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสําเร็จลุล่วง สมรรถนะ ประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิก แรงจูงใจ และบทบาททางสังคม ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีวัดได้ สังเกตได้ และพัฒนาได้หมายความว่า 
“สมรรถนะเป็นสิ่งท่ีต้องแสดงออกมา” ดังนั้น หากมีใครสักคนกล่าวว่า นาย ก เคยเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะในการขับรถท่ีดีเย่ียม 
แต่นาย ก ไม่คิดจะขับรถต่อไปอีกเลย ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่า นาย ก เป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะด้านการขับรถที่ดีเย่ียมอีกต่อไป 

 

3.2 ความเกี่ยวข้องระหว่างสมรรถนะกับผู้บริหารสถานศึกษา 
เม่ือ “สมรรถนะ” กลายเป็นท่ียอมรับในแวดวงต่าง ๆ โดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ จึงทําให้เกิดแนวคิดในการนําสมรรถนะ

มาใช้ในแวดวงราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้นําสมรรถนะมาใช้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (2547: 39) ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา, 2548: 51-52) โดยกําหนด

สมรรถนะ จํานวน 2 กลุ่มใหญ่ 8 ข้อย่อย ได้แก่ 
 1. สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, การบริการท่ีดี, การพัฒนาตนเอง และการทํางานเป็นทีม  
 2. สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สังเคราะห์, การสื่อสารและการจูงใจ, การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ 
ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์สมรรถนะจากหลักเกณฑ์ข้างต้น จะพบว่าสมรรถนะมีความสําคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงมี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ท้ังต้องปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานสนองนโยบาย การจัดทรัพยากรต่าง ๆ และ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงไม่มีตําแหน่งรองผู้อํานวยการ ดังนั้นผู้บริหารต้อง

เป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะอย่างแท้จริง เพราะเป็นผู้ท่ีต้องทํางานร่วมกับครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเหตุผลข้อนี้แล้ว

จะพบว่า นอกจากสมรรถนะจะมีความจําเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะการจัดการก็จําเป็นด้วยเช่นกัน  
 

 
ภาพท่ี 2 ความสําคัญของผู้บริหารในการใช้ทักษะการจัดการ 

 ที่มา: ศิริอร ขันธหัตถ์ 2536: 43 อ้างถึงใน วิมลรัตน์ พงศ์พณิชพิศาล 2562: ออนไลน์ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาน้ันถือได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ จึงจําเป็นต้องใช้ทักษะด้าน

เทคนิคและมนุษยสัมพันธ์มากกว่าความคิดรวบยอด จึงทําให้สมรรถนะมีความสําคัญและจําเป็น เพราะจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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3.3 นวัตกรรมคือการสร้างสิ่งใหม่ 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า หลายคนมักมองว่า นวัตกรรมเป็นเร่ืองของนักประดิษฐ์หรือนักออกแบบ ซ่ึงจําเป็นต้อง

พ่ึงพาองค์ความรู้และวิทยาการขั้นสูง ท้ังยังเชื่อว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเท่านั้น” จึงขอนําเสนอ
นวัตกรรมโบราณหรือเป็นนวัตกรรมท่ีไม่ได้พึ่งพิงเทคโนโลยีท่ีต้องใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 3 เครื่องขายของอัตโนมัติเครื่องแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  

โถจ่ายน้ําศักดิ์สิทธ์ิระบบอัตโนมัติเพ่ือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
ที่มา: mgronline, 2561: ออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 4 ซีเมนต์ โรมัน 

ที่มา: wegointer, 2015: ออนไลน์ 
 

ชาวโรมมีสูตรปูนซีเมนต์ท่ีคงทนโดยผสมกับปูนขาวกับหินบดและน้ํา ด้วยสูตรนี้เองทําให้พวกเขาสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีมี

ชื่อเสียง และยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน อย่าง วิหารพาร์เธนอน โคลอสเซียม ผันน้ําระบบท่อโรมัน โรมันบาส 
 

 
ภาพท่ี 5 อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน 
ที่มา: LINE TODAY, 2018: ออนไลน์ 

 

จากตัวอย่างของ โถจ่ายน้ําศักด์ิสิทธิ์ระบบอัตโนมัติของชาวกรีก, ซีเมนต์โบราณของโรมัน และอุปกรณ์วัดความสุกของ

ทุเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จะพบว่า นวัตกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่
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อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต แม้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้สึกถึงความสําคัญของโถจ่ายน้ําศักดิ์สิทธิ์ระบบอัตโนมัติหรือ

ซีเมนต์โบราณ แต่เชื่อว่าหลายคนต้องมีประสบการณ์ไม่ดีกับการซื้อทุเรียน เพราะต้องวัดใจกับก้านไม้วิเศษณ์ของแม่ค้าท่ีใช้

เคาะเพื่อวัดความสุกของทุเรียน ซ่ึงไม่ค่อยจะแม่นยําสักเท่าไหร่ เม่ือแกะแล้วมักไม่ได้ความสุกท่ีต้องการ 
ซ่ึงหลายท่านคงรู้สึกว่านวัตกรรมคือการประดิษฐ์สิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงอาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะ BT HOME HUB 5 

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ใช้เพียงเพื่อสร้างสิ่งใหม่เสมอไป 
 

 
ภาพที่ 6 BT HOME HUB 5 

ที่มา: trustedreviews, 2016: ออนไลน์ 
 

แนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมที่ใช้พัฒนา BT HOME HUB 5 นั้น มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกและแก่ผู้ใช้ เน้น
การออกแบบขนาดตัวเคร่ืองและหน้าตาของโปรแกรม ทําให้เกิดเหมาะสมลงตัวท้ังผู้ใช้ ผู้จําหน่าย และบริษัท เนื่องจาก
ตัวเครื่องมีขนาดและลักษณะที่พอเหมาะกับผู้ใช้ สามารถวางตามที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ขนาดที่เล็กลงทําให้ผู้จําหน่าย

ใช้พ้ืนท่ีในการวางสินค้าลดลง สามารถวางสินค้าอ่ืนได้มากขึ้น บริษัทใช้ต้นทุนการผลิตน้อยลง เพราะใช้ปริมาณทรัพยากรลดลง 
รวมท้ังสามารถส่งสินค้าได้มากขึ้นในรถขนส่งคันเดิม เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลกําไรให้กับบริษัทอย่างแท้จริง 
 

3.4 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
เมื่อนวัตกรรมเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงทําให้นักวิชาการและ

หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมสู่สถานศึกษา เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจสําคัญท่ีสุดใน

การพัฒนาประเทศ และเมื่อสมรรถนะเป็นแนวคิดที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทําให้การปฏิบัติงานนั้นสําเร็จลุล่วง 
จึงทําให้เกิดแนวคิดในการผนวก “สมรรถนะ” และ “นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ผลักดัน

การจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมในสถานศึกษาอย่างเปน็รูปธรรม มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาจากความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีคลาดเคลื่อน สามารถสร้างนักนวัตกรรมท่ีจะก้าวเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 3.4.1 สมรรถนะเชิงนวัตกรรม  
  สมรรถนะเชิงนวัตกรรมเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมีนักวิชาการในต่างประเทศหลายท่านให้ความสนใจ เกิดจาก
การผสมผสานสมรรถนะกับนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ซ่ึงมีการให้คํานิยามไว้ ดังน้ี 
  Awie Vlok (2012: 209 – 226) ได้ทําวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นําสําหรับผู้นํานวัตกรรมใน

รูปแบบการวิจัยวิทยาศาสตร์และการจัดการนวัตกรรมองค์การในแอฟริกาใต้ สรุปได้ดังนี้ สมรรถนะเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 
สมรรถนะดังนี้ ยุทธศาสตร์, การจัดการ, การประยุกต์ใช้และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงแต่ละสมรรถนะมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์และการสื่อสาร, การใช้ภาวะผู้นํา, ความสามารถด้านการเก็บ
รวบรวมความคิดเห็น, ความสามารถด้านการติดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบสูง, ความสามารถในการเป็นต้นแบบ และการแสดงให้เห็น

ถึงทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นําท่ียอดเย่ียม 
  2. การจัดการ ประกอบด้วย ความสามารถในการประเมินและจัดการห่วงโซ่มูลค่านวัตกรรม, การส่งเสริม
สภาวะของนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ, การส่งเสริมการปรับปรุง การเรียนรู้และการพัฒนา, การส่งเสริมการจัดการความรู้, 
การพัฒนาและรักษาทีมงานประสิทธิภาพสูง และการสร้างและรักษาเครือข่ายท่ีมีผลกระทบสูง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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  3. การประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ความเข้าใจในบริบท, การคิดอย่างผู้ประกอบการ, การสื่อสารท่ีชัดเจน 
และการยอมรับอิทธิพลจากภายนอก 
  4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย ความสามารถในการจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง, 
สร้างวัฒนธรรมประสิทธิภาพสูง, การจัดการประสิทธิภาพส่วนบุคคลและกลุ่ม และความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  Katarzyna Szczepanska-Woszczyna (2014: 22) ได้คําวิจัยเรื่องสมรรถนะ นวัตกรรม และความเป็น

ผู้ประกอบการในทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการ กล่าวว่าสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย สมรรถนะการสร้างปฏิสัมพันธ์, 
ความฉลาดในการการสร้างปฏิสัมพันธ์, ทักษะของการสร้างปฏิสัมพันธ์ (การสร้างแรงจูงใจ), ประสบการณ์, การยอมรับ, 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และภาวะผู้นํา 
  UNESCO (2016: 13-20) ได้กําหนดกรอบสมรรถนะข้ึน โดยระบุว่า สมรรถนะหลักประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะและความสามารถ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานในองค์การ ซ่ึงได้แก่ ความรับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร 
การทํางานเป็นทีม นวัตกรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวางแผนและการจัดการ และการแบ่งปันความรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้อธิบายถึง สมรรถนะเชิงนวัตกรรม หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด

และแนวทางใหม่ และการเริ่มลงมือปฏิบัติเม่ือจําเป็น ได้แก่ 
  1. ความพยายามในการปรับปรุงโครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนินงานและกระบวนการทํางาน 
  2. เสนอทางเลือกใหม่หรือทางเลือกท่ีแตกต่างเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองต่อความต้องการท่ีจําเป็น 
  3. ส่งเสริมและให้ผู้อ่ืนพิจารณาแนวคิดและแนวทางใหม่ 
  4. คิดนอกกรอบ โดยประเมินความเสี่ยงของแนวคิดใหม่และแนวคิดท่ีมีความเสี่ยง 
  5. มีส่วนร่วมในความคิดและวิธีการใหม่ในการทําสิ่งต่าง ๆ 
  Certified Professional (2017: 6-7) ได้กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะของนักนวัตกรรมนั้น

ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงความรู้จากสาขาวิชาเดียว พวกเขาจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีหลากหลาย นักนวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 
เกิดจากความสามารถในการมองเห็นโอกาสและการสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ของพวกเขา ดังนั้นนวัตกรรมส่วนใหญ่จึงเกิดจาก

ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาที่เกิดจากความหลากหลายของสมาชิกในทีม ซ่ึงจําเป็นต้องใช้ทักษะเช่น การสร้างเครือข่าย
และการจัดการทีม 
  กระบวนการของนวัตกรรมนั้นอาจไม่มีลําดับท่ีแน่นอน เพราะมักเกิดจากการรวมองค์ประกอบต่าง ๆ 
การตรวจสอบซํ้า ๆ ในระหว่างระยะของการเตรียมการ การสร้างความคิด แบบจําลอง กระบวนการพัฒนา และการประเมินผล 
ดังนั้นกระบวนการของนวัตกรรมจึงไม่เป็นเส้นตรง บ่อยคร้ังท่ีมีการย้อนกลับไปยังกระบวนการก่อนหน้าหรือชะลอกระบวนการ 
รวมถึงยังจําเป็นต้องใช้กระบวนการท่ีมีความช้าและเร็วเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุผลของความซับซ้อนดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถใช้

สมรรถนะเพียงด้านเดียวในการสร้างนวัตกรรม ดังน้ันนักนวัตกรรมจึงควรมี 5 สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  1. การแก้ปัญหา คือ การพิจารณาสภาวะรอบด้านท้ังจากภายในและภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
เพ่ือหาความต้องการต่าง ๆ เพ่ือการแก้ปัญหา และเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ 
  2. ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ การพัฒนาและการประเมินกรอบแนวคิด

และความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนความมุ่งม่ันท่ีจะเปลี่ยนโลก 
  3. การสร้างวิสัยทัศน์และการวางแผน คือ การขัดเกลาความคิด การเลือก และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการคาดการณ์เกี่ยวกับความคาดหวังและผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ในกระบวนการและผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
  4. การนํานวัตกรรม คือ การร่วมมือกับผู้อ่ืนในการดําเนินการ ซ่ึงรวมไปถึงการรับฟังคําแนะนําในการ

สร้างนวัตกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. ความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ คือ ความยืดหยุ่นและการเรียนรู้จากการพัฒนาและการใช้นวัตกรรม 
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  Laura-Maija Hero, Eila Lindfors & Vesa Taatila (2017: 108-111) ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะเชิง

นวัตกรรมส่วนบุคคล ซ่ึงสรุปสมรรถนะเชิงนวัตกรรมได้ 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ คุณลักษณะส่วนบุคคล, การปรับตัวสู่อนาคต, 
ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะทางสังคม, การจัดการโครงการ และความรู้และการสร้างองค์ความรู้ 
 แนวคิดสมรรถนะเชิงนวัตกรรมที่นักวิชาการและองค์การต่างประเทศได้ทําวิจัยหรือให้ความเห็นไว้น้ัน แสดงให้

เห็นว่าสมรรถนะเชิงนวัตกรรมคือการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดสมรรถนะและการสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงทําให้มีการเติม

สมรรถนะบางส่วนเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนองต่อความจําเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการบรรลุเป้าหมายของการสร้าง

นวัตกรรม  
 

4. บทสรุป 
  

สมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการผสมผสานสมรรถนะกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นวิวัฒนาการ

ของสมรรถนะเฉพาะด้าน ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองต่อความจําเป็นในการนํานวัตกรรมสู่สถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนักนวัตกรรมท่ีจะกลายเป็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

แนวคิดขององค์การ Innovate UK ของประเทศอังกฤษ ท่ีมุ่งเน้นการออกแบบนวัตกรรม เพราะเชื่อว่าการออกแบบนวัตกรรม

ท่ีดีจะตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ เพราะช่วยลดต้นทุน สร้างผลกําไรให้กับผู้ประกอบการ และยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด เป็นการลดความสูญเปล่าทางนวัตกรรม เนื่องจากนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า

นวัตกรรมท่ีดีควรจะเป็นสิ่งท่ีสร้างมูลค่าได้ด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวคิดนวัตกรรมในระดับนานาชาติจะพบว่า นวัตกรรม

ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาหรือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ยังมีผลกับแวดวงธุรกิจและเป็นกลไกอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยสร้างและพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจให้ดีย่ิงข้ึน จึงทําให้นวัตกรรมเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีม่ังคั่งให้กับประเทศ 
ประเทศไทยซึ่งกําหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพราะรัฐบาลมีเป้าหมายระบบเศรษฐกิจแบบ “ทําน้อย ได้มาก” 

โดยมีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดนโยบายการศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ปัจจุบัน 
มีการนําหลักสูตร STEM ศึกษา เข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ทําให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสถานศึกษาส่วนใหญ่

เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อย ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทักษะเชิงเทคนิค

และมนุษยสัมพันธ์มากกว่าการใช้ความคิดรวบยอด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีสมรรถนะเชิงนวัตกรรม เพราะมีหน้าท่ี

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะเชิงนวัตกรรม 
อาจทําให้การนิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถให้คําแนะนําท่ีถูกต้องเหมาะสม 
อาจทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนผิดไปจากที่ควรเป็น ซึ่งความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับหลักของนวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่ส่งผลร้าย

เป็นอย่างมาก เพราะหากฝังหลักของนวัตกรรมท่ีผิดไป อาจทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีผิดไปตลอด 
และยากต่อการแก้ไขในอนาคต และหากผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ย่อมทําให้เกิดนโยบายด้านนวัตกรรม

ในสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจและเห็นความสําคัญ ทําให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมในสถานศึกษาน้ัน

เกิดข้ึนอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
เนื่องจากมีอํานาจในการส่ังการ ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการขับเคล่ือน “นโยบายนวัตกรรม” เป็นลําดับแรก 
และดําเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในสถานศึกษาได้ในอนาคต 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อการสร้างสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะนวัตกรรมให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นหากต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องมีสมรรถนะเชิงนวัตกรรม เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ 
และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมในสถานศึกษาอย่างแท้จริง ยังยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
  การเปล่ียนแปลงให้ทันยุคดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายคร้ังย่ิงใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
นําองค์กรให้เป็นองค์กรยุคดิจิทัลซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการศึกษาแห่งศตวรรษท่ี 21 หลักคิดในการนําไปสู่การพัฒนา
คนได้น้ัน ผู้บริหารจําเป็นต้องคํานึงด้านต่าง ๆ คือ 1) ด้านกลยุทธ์ (Digital Strategy)  กลยุทธ์ทางดิจิทัลท่ีดีต้องสอดคล้อง 
และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 2) ด้านความสามารถของบุคลากร (Workforce Skills) 
บุคลากรสําหรับองค์กรดิจิทัลต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี (Digital-Proficiency Workforce) ความสามารถในการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความสามารถในการทํางานแบบยืดหยุ่น (Agile) เพ่ือให้สามารถจัดการโครงการภายใต้
การเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด และ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) การเป็นองค์กร
ดิจิทัลต้องมีความพร้อมในการปรับตัว ความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง และความยืดหยุ่นในการดําเนินการ  
 
คําสําคัญ: ผู้นํา  การบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 
 

Abstract 
 
The transition to the digital age is a great challenge. Education executives are an important role 

in bringing organizations into the digital age organization, which is the foundation of the 21st-century study 
of the concept of leading the development of people. Executives are required to take into account the 
various aspects: 1) Strategic digital strategy, a good way to meet and encourage organizations to achieve 
corporate mission and vision, 2) The capabilities of the personnel (Workforce Skills) Digital organization 
must have knowledge of the technology (Digital-Proficiency Workforce), the ability to design thinking (Design 
Thinking) can be flexible to work with. (Agile) to be able to manage projects under change efficiently and 
get the most out of 3) Corporate Culture (culture) The digital organization must be ready to adapt. 
Agility, change, and flexibility to perform 

 
Keywords: leader, educational management in digital era 
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1. บทนํา 
 

“...การท่ีจะพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ได้นั้นก็ต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงกับกระแส
โลกาภิวัตน์ ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน เช่น การสอนด้วยคอมพิวเตอร์และสถานศึกษาต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้
ท่ัวถึงท่ีสําคัญต้องพัฒนาครูให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้ังไว้” (อริษา แสงอ่อน, 2562: ออนไลน์) 
       เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาซ่ึงมีข้อดีและข้อจํากัด ในท่ีนี้จะกล่าวถึงปัญหาทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
คือ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพครู

น้อยมาก และคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่พอต่อความต้องการของครู แสดงให้เห็นว่าครูยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอีกจํานวนมาก และสถานศึกษาก็ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ต่อความต้องการของครูเพ่ิมข้ึน 2) ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา สถานศึกษายังขาดรูปแบบ

ระบบสารสนเทศ ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับเบื้องต้น แสดงให้เห็น

ว่าสถานศึกษายังไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจะ

นํามาบริหารจัดการทางการศึกษา 3) ด้านการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา มีสถานศึกษาบางส่วนท่ีเทคโนโลยียัง

เข้าไม่ถึง เช่น คอมพิวเตอร์ยังไม่มีหรือท่ีมีอยู่นั้นขาดการบํารุงรักษาและอยู่ในสภาพท่ีใช้การไม่ได้  แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษายังไม่ท่ัวถึง หรืออาจเป็นเพราะสถานศึกษานั้นอยู่ไกลจากความเจริญ ดังนั้นสถานศึกษาต้องรีบ

ดําเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เร็วท่ีสุดเพราะเป็นสิ่งท่ีสําคัญต่อการเรียนการสอนให้ก้าวทันโลกมากขึ้น   
4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาตนเองของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังขาดความต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น บางคนใน 3 ปี ท่ีผ่านมายังไม่เคยไปเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเลย แสดงให้เห็นว่าครูได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ท่ัวถึง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สถานศึกษามี

ความสําคัญอย่างมากท่ีจะช่วยพัฒนาบุคลากร คือสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพโดยสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ

การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เช่น สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนา

ตนเองด้านเทคโนโลยีและที่สําคัญสถานศึกษาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมและ

สะดวกในการใช้งานของครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา  "ชีวิตมีคุณค่า ด้วยการศึกษาท่ีมีคุณภาพ"   (อริษา แสงอ่อน, 2562: 
ออนไลน์) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ กําหนดไว้ใน

มาตรา 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ระบุให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้มีความรู้และทักษะ

เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยรัฐต้อง
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  รวมท้ังติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่า เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยในรูปแบบท่ี

หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนด้วยการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ก่อให้เกิดคลังความรู้ท่ีผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าถึงเชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีคุณภาพส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ การบริหารด้านกระบวนการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเพ่ิมพัฒนาขีดความสามารถใน

การแก้ปัญหาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีในทุกระดับชั้นเรียน ตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูนํามาเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน  (กิดานันท์ มะลิทอง, 2548)    
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ในยุคของการปฏิรูปการศึกษารัฐบาลได้เร่งพัฒนาการศึกษาให้ไปพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ือให้คนสามารถช่วย

พัฒนาประเทศได้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธภิาพของการจัดการศึกษา เช่น 
ช่วยนําการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทําให้

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ เพ่ิมความรวดเร็วและแม่นยําในการทําข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ
รักษา การเรียกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการสอน จะเห็นว่า

อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสังคมฐานความรู้ ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็วและ
ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทํางานในองค์กร และมีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่จากเดิมท่ีมีลักษณะ

เป็นองค์กรแนวดิ่งกลายเป็นองค์กรแนวราบมีรูปแบบการทํางานเป็นทีม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากข้ึน (ธีระ  รุญเจริญ, 
2550)    

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นการนําความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารงานของ

สถานศึกษา ดังแนวคิดของไบเลย์ (Bailey 1998 อ้างถึงในชฎาภรณ์  สงวนแก้ว, 2549: 24-25) ท่ีได้กล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมโรงเรียนสําหรับรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศอันนื่องมาจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลต่อการจัด

การศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงไบเลย์ (Bailey 1998 อ้างถึงในณันศภรณ์ นิลอรุณ, 2553: 35) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนา

ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาครูบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสามารถ

ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมการ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะต่อเนื่อง พร้อม

กับนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาและจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ช่วย และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน

อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ และความต้องการ มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีระบบมัลติมีเดีย และ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงโครงสร้าง พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารของบุคคล โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่าง

บุคคล ท่ีต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับครู ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน โรงเรียนกับผู้ปกครอง หรือครูกับ

ผู้ปกครอง เป็นต้น 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและการใช้ 
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องท่ัวถึง โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนใน

โรงเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การสร้างความตระหนัก พัฒนา ความรู้และ
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และสื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถเข้าถึง

ได้ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ ผลิตสื่อเนื้อหา ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้ และ 4) ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
เป็นการบริหารจัดการให้ครูและนักเรียนได้ใช้และได้เข้าถึงสาระการเรียนรู้และ ข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิทัลท่ีมี

คุณภาพสูง ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงวิถีทางท่ีเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมพูนคุณค่า ให้กับกระบวนการเรียนรู้ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา หรือบริหารจัดการในองค์กรเป็นเรื่องสําคัญ และจําเป็นอย่างย่ิงในยุค

ปัจจุบัน ผู้ท่ีนําเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามมาใช้ในการบริหารจัดการงานในองค์กร จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะได้รับการยอมรับจากสังคม

ภายนอก ท้ังความสะดวก เร็วรวด ปลอดภัย มีความแม่นยํา อีกท้ังยังทําให้ประหยัดทรัพยากรในส่วนอ่ืน ๆ อีกด้วย ท้ัง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสิ้นเปลือง หรือแม้แต่งบประมาณท่ีเป็นทรัพยากร เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคคลในยุคดิจิทัลย่อมมี

โอกาสประสบความสําเร็จในงานท่ีทําได้มากกว่าผู้ท่ีไม่สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการได้ เพ่ือท่ีจะสามารถแนะนํา

และกระตุ้นบุคลากรให้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ความหมายของผู้นํายุคดิจิทัล 
 

ผู้นําแบบดิจิทัล ตีความหมายได้ว่า กลุ่มผู้นําท่ีพร้อมสําหรับการทํางานด้วยระบบดิจิทัล มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และเชื่อมโยง พร้อมสร้างนวัตกรรมและศักยภาพ เพ่ือผลักดันโอกาสและความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงไปสู่การ

ทํางานในระบบดิจิทัลนอกจากน้ี การเป็นผู้นําแบบดิจิทัลไม่ได้แทนท่ีลักษณะความเป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิด

ดั้งเดิมท้ังหมด ผู้นําท่ีพร้อมในการทํางานยุคดิจิทัลต้องมีทักษะความเป็นผู้นําแบบด้ังเดิมท่ีแข็งแกร่งและต้องแสดงให้เห็นว่ามี

ทักษะใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ผู้นําต้องแสดงศักยภาพ ความกล้าท่ีจะนําและเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานได้ โดยผู้นําสามารถ
พัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ร่วมกับผู้นําแบบดิจิทัลจากองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีนําหน้าคุณมาปรับประยุกต์ในการ

บริหารงานเพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จขององค์กร  หนึ่งในปัจจัยท่ีสร้างความสําเร็จให้แก่องค์การนั้น ย่อมหนีไม่พ้นเร่ืองของ

ภาวะผู้นํา (Leadership) ของผู้บริหารองค์การ ภาวะผู้นํา ถือเป็นทุนมนุษย์ของปัจเจกบุคคลท่ีสามารถสร้างข้ึนได้โดยไม่ยาก

นัก (ชัยศักด์ิ  ศุกระกาญจน์, 2562, ออนไลน์) 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารการศึกษา เนื่องจากกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารย่อมต้องใช้ระบบสารสนเทศเป็นหลักสําคัญ

ของการบริหารทุกข้ันตอน การพัฒนาการศึกษาจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับระบบสารสนเทศท่ีดีนั้น

เป็นสําคัญ โดยระบบสารสนเทศท่ีผู้บริหารนําไปใช้ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเหตุการณ์ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ตรงต่อความต้องการ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549: 3) 

 
3. บทบาทผู้นํากับการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรยุคดิจิทัล 
 

 ในวงการบริหารงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในวงการบริหารงานธุรกิจ ซ่ึงมีการแข่งขันกันสูง ได้นําเอานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนทศมาใช้ในการบริหารกันเป็นอันมาก เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล ต้องการความถูกต้อง 
แม่นยํา รวดเร็ว ให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ประหยัด และได้ประสิทธิผลสูงสุด ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดของบทบาทผู้นําใน

ยุดิจิทัลไว้ดังน้ี 
 กุลนที  ทองจันทร์ (2561) ได้สรุปว่าผู้บริหารยุคใหม่ได้นํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้บริหาร

ระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ เช่น วงการการบริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต่างก็นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษากันมากข้ึนเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
ดังน้ี 
 1. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจท่ีดีจะต้องรวดเร็วและไม่

ผิดพลาด และการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้น จําเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย มีจํานวนมาก

เพียงพอ และสามารถนํามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบสารสนเทศท่ีผู้บริหารนํามาใช้ในการตัดสินใจ มีดังน้ี 
  1.1 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (Executive Systems) ในบางครั้งเรียกว่า “ระบบสนับสนุน

ผู้บริหาร” (Executive Support Systems) เป็นระบบท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือจัดเตรียมสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ

ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทําความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนและสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง

แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) เป็นระบบท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจของ

ผู้บริหารโดยประมวลผลและนําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญต่อการตัดสินใจ ตลอดจนประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดของ
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แต่ละสถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารใช้สติปัญญา เหตุผล ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของตน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ทางเลือกให้สอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ๆ  
 2. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานทางไกล มีการนําสื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น 
โทรศัพท์มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ในการติดต่อการสื่อสารและ 
การบริหารงานทางไกลกันก็สามารถทํางานร่วมกันประชุมร่วมกันได้โดยใช้การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นต้น 
 3. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่ง

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ท้ังการบริหารงานวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การ
บริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานอาคารสถานท่ี และการบริหารงานชุมชน 
 4. การสร้างเครือข่ายข้อมูล (Network) ด้วยระบบสารสนเทศ เครือข่ายนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

อย่างมาก ปัจจุบันมีโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยม (Schoolnet) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนตามพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นําแนว

พระราชดําริมาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
5. การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น 

อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําเว็บไซต์ (Website) ของสถานศึกษา การใช้โปรแกรม SPSS การนําเสนอ

ผลงานด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ (Power Point) เป็นต้น 
เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ 

การบริหารจัดการเป็นเรื่องท่ีง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นจะดีเพียงใด ตราบใดท่ี

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ยังไม่เข้าใจในประโยชน์ ไม่รับรู้ ไม่ติดตามข่าวสาร ไม่เคยใช้ หรือเคยชินกับ

เทคโนโลยีเหล่านั้น ก็จะทําให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ถูกนําไปเผยแพร่ในสถานศึกษาหรือไม่สามารถกําหนดนโยบายหรือ

วางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

4. แนวทางการขับเคลื่อนสู่การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
 

จะเห็นได้ว่าในขณะที่หลายองค์กรประสบความสําเร็จในกระแสโลกดิจิทัล กลับมีองค์กรอีกจํานวนมากท่ีกําลัง

ประสบปัญหาในการตอบรับ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากวิเคราะห์องค์กรท่ีสามารถตอบรับกระแสโลกดิจิทัล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะพบว่ามีปัจจัยภายในที่สนับสนุนความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีจะนําพาให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่องค์กรยุค

ดิจิทัลได้ ดังนั้นผู้เขียนมีความคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะเป็นสิ่งสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล องค์กรท่ีจะมีการ

ทํางานท่ีทันสมัย รวดเร็ว แม่นยํา และเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
1. ด้านกลยุทธ์ (Digital Strategy)  กลยุทธ์ทางดิจิทัลท่ีดีนั้นจะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานขององค์กร โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่

องค์กรดิจิทัล อีกท้ังกลยุทธ์ทางดิจิทัลท่ีดีนั้น ยังต้องสอดคล้อง และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ

องค์กร รวมถึงมีจุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้รับบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานปรับปรุง

รูปแบบการดําเนินงานในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงการนําเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาเป็นจุด ๆ 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเฉพาะบางกระบวนการ ดังท่ี Fred R. David (2012: 13) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นวัตถุประสงค์ระยะ

ยาวท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับอดิราช จันดาวัลย์ (2552) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ

ตัดสินใจ เกี่ยวข้องกับการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และการกําหนดกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดเหนือกว่าทางการแข่งขัน เพ่ือให้บรรลุ

ถึงเป้าหมายขององค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีไม่แน่นอน  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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2. ด้านผู้นํา (Leadership)  องค์กรจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงได้นั้น จําเป็นต้องมีผู้นําท่ีเป็น

ต้นแบบท่ีดี (Role Model) ท่ีพร้อมจะผลักดัน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล

นั้น ผู้นําจําเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจ และมองเห็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มาใช้ อีกท้ังควรมีทักษะ

ในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ และความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการให้

หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรทํางานสอดประสานเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายองค์กรดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
ทบทวนอํานาจการกํากับดูแลรวมท้ังแต่งต้ังมอบหมายให้มีผู้นําด้านการปฏิรูปองค์กร เพ่ือให้องค์กรตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม  
ดังท่ียุคล์ (Yukl, 2006: 22) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล คนท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ตามใน

รูปแบบกระบวนการเพ่ือลดความยุ่งยากของภารกิจในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และพรสวัสด์ิ ศิรศาตนันท์ (2555: 4) ได้
กล่าวว่า ภาวะผู้นํา เป็นการแสดงออกทางภาวะผู้นําท่ีไม่จําเป็นต้องคงตัวตลอดเวลา เพราะภาวะผู้นําจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

กับภาวะผู้ตาม และสถานการณ์ในขณะนั้น ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันผู้ตามที่แตกต่างกัน ผู้นําอาจจะต้องแสดงภาวะผู้นําท่ี

แตกต่างกัน หรือในสถานการณ์หนึ่งบุคคลหนึ่งอาจแสดงภาวะผู้นําเม่ืออยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่งบุคคลนั้นอาจอยู่ในฐานะผู้ตาม

ก็ได้   
3. ด้านความสามารถของบุคลากร (Workforce Skills)  บุคลากรในทุกระดับชั้นนั้นมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงใน 

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากการทําให้บุคลากรเข้าใจถึงความสําคัญ และรู้สึกตื่นตัวกับการ

เปลี่ยนแปลง องค์กรยังจําเป็นต้องให้บุคลากรมีความสามารถท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ความสามารถของบุคลากรสําหรับองค์กรดิจิทัล

นั้นนอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี (Digital-Proficiency Workforce) ยังจําเป็นต้องมีความสามารถในการ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือรองรับแนวคิดการให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง รวมถึงต้องมีความสามารถในการ

ทํางานแบบยืดหยุ่น (Agile) เพ่ือให้สามารถจัดการโครงการภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ดังท่ี เวลซ์ (Welch, 2001) อ้างถึงในศิริอร พงษ์สมบูรณ์ (2545: 2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การใดต้องการเป็น

องค์การชั้นนําและสร้างความสําเร็จให้กับองค์การนั้น จําเป็นจะต้องมีการสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ให้เกิด

กับองค์การ กล่าวคือ บุคลากรเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดขององค์การ ซ่ึงจะมีทิศทางไปทางใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของ

บุคลากร ขององค์การนั้น ๆ นอกจากนี้ ธีรวี ทองเจือ และปรีดี ทุมเมฆ (2560)  กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรทุกองค์กร ผู้บริหารจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาคนของตน 
เพราะงานจะประสบความสําเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติงานเป็นสําคัญโดยใช้ท้ังกลยุทธ์ และทักษะเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่จํากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)  เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลเป็นไปอย่างย่ังยืน องค์กรต้อง

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการทํางานแบบใหม่ในอนาคต วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีส่วน

สําคัญในการส่งเสริมการเป็นองค์กรดิจิทัลนั้น นอกจากความพร้อมในการปรับตัว ความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง และความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินการ ยังต้องประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยงซ่ึงสนับสนุนให้องค์กรทดลองสร้างรูปแบบการทํางาน 
หรือบริการใหม่ และทดลองปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และนําความรู้ไปต่อยอดการพัฒนา รวมถึงการทํางานร่วมกันเพ่ือ

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเข้าใจการดําเนินการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ระดมความรู้ ความสามารถ และความคิดเพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังท่ีกฤษกนก  ดวงชาทม (2557: 162-163) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรม

องค์กรสามารถเรียนรู้โดย ผ่านการสังเกตจดจําเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ และสามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นการปรับตัว

เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กบับุคลากรในองค์กรจะเป็นสิ่งสําคัญในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
 การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมขององค์กร โดยทบทวนว่าปัจจัย

สนับสนุนความสําเร็จดังกล่าวข้างต้นอยู่ในสถานะใด ปัจจัยใดท่ีต้องได้รับการส่งเสริม และปรับปรุง เพ่ือให้องค์กรมีศักยภาพใน

การนําเทคโนโลยี และดิจิทัลมาเป็นกําลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างบรรลุผล การพัฒนาองค์กรในยุคท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงในโลกของยุคดิจิทัลนั้น ผู้เขียนมองว่า นอกจากจะเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับโลกโลกาภิวัฒน์แล้ว ยังเป็นการ

พัฒนาตนเองให้เท่าทันในด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน อีกด้วย 
 
5. บทสรุป 
 

การที่จะเป็นผู้นําในยุคดิจิทัลได้นั้น ผู้นําต้องผสมผสานทักษะทางปัญญาของมนุษย์เข้ากับความสามารถของ

เทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาไปข้างหน้าไม่ว่าองค์กรจะอยู่ท่ีขั้นตอนใดใน

การเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีสําคัญคือองค์กรจะต้องค้นหา สนับสนุน และพัฒนาแรงงานของตนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและผู้นําในอนาคต

เพ่ือพัฒนาศักยภาพท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในโลกดิจิทัล ผู้นําท่ีสามารถผลักดันกลยุทธ์ขององค์กร สร้างวัฒนธรรม และ
สื่อสารวิสัยทัศน์รวมถึงแผนงานท่ีชัดเจนแก่บุคลากรของตน พร้อมกับการค้นหา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานจะช่วย

เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นบริหารแบบดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จต่อไป 
การเป็นผู้นํายุคดิจิทัล ผู้นําท่ีดีจะต้องมีภาวะผู้นําท่ีสามารถนําพาองค์กรให้ดํารงอยู่และแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีภาวะผู้นําซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะด้าน อิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มคน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ท้ังการมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านการถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือนําไปสู่

การปฏิบัติ อันนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ดังนั้นการท่ีผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นํายุคดิจิทัล ผู้บริหารทุก

องค์กรจําเป็นต้องตระหนักรู้เท่าทันถึงเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสําคัญในทุกองค์กร ทุกประเทศอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากแนวคิดการขับเคล่ือนทักษะที่ผู้นําในยุคดิจิทัลต้องมีก็คือ สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างความโดด
เด่นแบบแตกต่าง และมีวิสัยทัศน์ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ  
 
การบริหารการศึกษาในยุคท่ีต้องอาศัยการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ “นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี” เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อน ซ่ึงพลเมืองโดยส่วนใหญ่เป็นชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (digital native) ท่ีใช้ภาษา
ดิจิทัล (digital language) เป็นภาษากลาง ตลอดจนมีลักษณะการเรียนรู้แบบเฉพาะอันแตกต่างไปจากเดิม ผู้บริหารจําเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสามารถปรับรูปแบบการจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
ของลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จําเป็นต้องเป็นผู้นําท่ีมีความเชี่ยวชาญในการนํากระบวนการบริหารการศึกษามาใช้ให้
เหมาะสมตามแนวโน้มของการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ด้วยการดําเนินงานต่าง ๆ ลักษณะงานของผู้บริหารการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเครื่องมือหรืออาวุธอันทรงพลังท่ีเป็นเสมือนตัวช่วยสําคัญสําหรับผู้บริหาร คือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษาท่ีผู้บริหารต้องเป็นผู้เลือกสรรนํามาใช้ให้เหมาะกับจุดประสงค์ในการบริหารงาน
ของตน เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 และเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จการพัฒนาประเทศ
ต่อไป   

 
คําสําคัญ: การศึกษาในศตวรรษที่ 21  กระบวนการบริหารการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหาร 
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Abstract 
 
Educational administration of a few years requires adaptation into a learning society that Need 

to use "innovation and technology" as a key driving, people are digital native and all of them always 
used digital language as global so they are Individual learning characteristics person. Administrators 
need to have knowledge and understanding about education in the 21st century. And should expertise 
in implementing educational management processes. Key for Administrators is powerful weapons that 
are like important helpers for managers finally can make the successful and effective education 
 
Keywords:  education in the 21st century, process of educational administration, innovation and technology 

in educational administration  
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1. บทนํา  
 

  จากสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางการเปลี่ยนถ่ายจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลท่ีต้องให้ความกับการ

ปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีอาศัย “นวัตกรรมและเทคโนโลยี”เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่จุดใด

ของโลกก็ย่อมได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ในทุกด้าน 
เป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ท่ี Prensky (2010)  เห็นว่า มนุษย์ในยุคนี้จะถูกเรียกว่า “ชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (digital native)”  
อีกท้ัง ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ (2562: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า  ผู้ท่ีเกิดในยุคดิจิทัล จะมีความคุ้นเคยกับการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

หรืออินเทอร์เน็ต  สําหรับกิจวัตรต่าง ๆ มีความเข้าใจในคุณค่าของเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถมองเห็นโอกาสท่ีนํามาใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้  ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่า ดิจิทัลสามารถเป็นภาษากลาง (digital language) ท่ีทุกคนควรปรับตัวมาใช้และ

ควรมีความเข้าใจท่ีตรงกันในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีอยู่ในแวดวงของการศึกษาซ่ึงมีส่วนสําคัญในการร่วมกันวาง

โครงสร้าง และปรับทิศทางสังคมในอนาคตผ่านการมุ่งพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล ดังทัศนะของ Wagner (2010:ออนไลน์)  ท่ี
กล่าวถึงทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้ควรมี เช่น มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  มีทักษะการทํางานร่วมกันผ่าน

เครือข่ายและการนําผู้ อ่ืนโดยไม่ใช้อํานาจ  ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว  ทักษะการริเริ่มและเป็น

ผู้ประกอบการ กล้าคิด กล้าทํา ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์

สารสนเทศ  ทักษะการเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ เม่ือลักษณะของผู้เรียนหรือลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย์ในยุคนี้

เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ “การศึกษา” ต้องปรับและพัฒนาติดตามให้ทันท่วงที ผู้บริหารการศึกษาจึงควรเลือกหยิบยก หรือ

เลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษามามุ่งพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก อันถือได้ว่า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นเป็นอาวุธอันทรงพลังของผู้บริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลนั่นเอง 
  
2. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

 จากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558 : 174) กล่าวถึง  กระบวนการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ว่า มีความ
จําเป็นต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคม และลักษณะเฉพาะตัวของพลเมืองชาว

ดิจิทัลโดยกําเนิดเพ่ือให้ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  
1) ผู้คนในสังคมจะต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative think skill) 
2) มีทักษะเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (information, media and technology skills) 
3) การจัดการศึกษาต้องนําเอา ICT  มาใช้อย่างกว้างขวาง 

สถานศึกษาซึ่งนําโดยผู้บริหาร ควรจัดการศึกษาตามสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง เน้น
โครงงานเพ่ือพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ยึดผลลัพธ์ท่ีควรเกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นสิ่งท่ีนักเรียนรู้ สามารถทําได้และ

นักเรียนสามารถเป็นได้ ตามทักษะการเรียนรู้ขั้นสูงของ Bloom’s taxonomy  สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับ

กระบวนการสืบค้น ดําเนินกระบวนการวิจัย ด้วยตัวของนักเรียนเอง (Active Learning)  โรงเรียนก็ควรมีหลักสูตรท่ีบูรณาการ 
โดยคํานึงถึงความสนใจ ประสบการณ์  ความสามารถพิเศษและโลกที่เป็นจริง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และให้ความสําคัญกับสิ่ง

ท่ีได้เรียนรู้สูงสุด  เน้นการปฏิบัติ  ทําโครงงาน สื่อประเภทต่าง ๆ โดยให้ความสําคัญตลอดจนคํานึงถึงความแตกต่างและความ

หลากหลายของผู้เรียน  รวมท้ังรูปแบบของโลก (global model) สําหรับตอบสนองต่อสังคมไฮเทค การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ควรมีเว็บไซต์ท่ีครูและนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ กับท่ัวโลกได้ และการจะพัฒนาสถานศึกษาให้อยู่

ในรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้เขียนคิดว่า  ผู้บริหารเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการวางแผน และกําหนดทิศทางตาม

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีเหมาะสม 
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3. กระบวนการบริหารการศึกษา  
 

การบริหารการศึกษา  มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ โดยสามารถ
เป็นตัวกําหนดทิศทางและศักยภาพความก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ ได้ ย่ิงประเทศใดมีผู้ได้รับการศึกษาระดับสูง  มีผู้สําเร็จ
การศึกษาในด้านท่ีกําลังเป็นท่ีต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากเท่าไร  ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีศักยภาพ

ในการปรับตัวมากข้ึนเท่านั้น เม่ือประชากรโดยรวมของประเทศมีความรู้มากข้ึน มีความเข้าใจในหลักของการกระทําว่าสิ่งใด

ถูกหรือผิด รู้จักผิดชอบชั่วดีมากข้ึน การกระทําผิดต่าง ๆ ก็น้อยลง และมุ่งร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีกําลังมาถึงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกัน

ดําเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์กรโดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน เป็นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ โดยใช้ปัจจัยหรือ

ทรัพยากรการบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และความสําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนเหล่านั้นถือได้

วา่เป็นสิ่งท่ีคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายท่ีมีต่อตัวของผู้บริหารการศึกษาน่ันเอง 
 
4. แนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที่ 21   
 

หากผู้บริหารมุ่งหวังดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการทางการศึกษาให้ประสบความสําเร็จในยุคดิจิทัลหรือศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือแสดงให้เห็นศักยภาพในการปรับตัวของประเทศ ก็พึงทราบแนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็นแนวทางให้

การวางแผน และกําหนดเป้าหมายการบริหารอย่างมีระบบ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2558 : 175) ได้กล่าวถึง 10  แนวโน้มของการศึกษาของศตวรรษท่ี 21  ว่า 

1) มีการใช้และการบูรณาการเทคโนโลยีมากขึ้น 
2) ใช้หลักความเป็นโลก เรียนรู้สิ่งท่ีไกลตัวออกไปและเรียนรู้สิ่งท่ีอยู่กับตัวเรา 
3) ตระหนักถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา 
4) ความจําเป็นต้องมีแรงงานเชิงแข่งขันท่ีมีทักษะสูง 
5) การศึกษาแบบไร้พรมแดนและข้ามพรมแดน 
6) การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนให้มีประสบการณ์ระดับโลกมากข้ึน 
7) ความรู้จะถูกสร้างหรือร่วมกันสร้างมีมากขึ้น นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
8) การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาล กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา และนักการศึกษา 
9) การเรียนรู้ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยี 
10) ยึดหลักการประเมินสินทรัพย์ เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ 

การศึกษาจะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ  อันส่งผลให้โรงเรียนก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อรูปแบบการศึกษาท่ีควรเป็นในโลกยุค

ท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามแนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ผู้บริหารควรมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

1) เป็นคอมพิวเตอร์กันทุกท่ี ใช้กันได้ทุกเวลา (Ubiquitous computing) 
2) นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายและอินเตอร์เน็ตได้ 
3) ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นข้ึน 

จากแนวโน้มดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาปรับตามสภาพความเป็นอยู่ ในการใชช้ีวิตของมนุษย์  โรงเรียนก็ตอ้งมี
แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางเผื่อผลิตผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษท่ี 
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21 หรือพลเมืองยุคดิจิทัล การบริหารการศึกษาจึงมีความสําคัญมาก  เพราะการท่ีพลเมืองในชาติจะมีคุณภาพ  ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือแข่งขันต่อพลเมืองยุคศตวรรษท่ี 21 ของประเทศอ่ืน ๆ ได้ดีหรือไม่นั้น   
ขึ้นอยู่กับการบริหารการศึกษาเป็นสําคัญ หรือหากพิจารณาอีกนัยหนึ่งก็ถือว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษาของบ้านเมือง หาก

ประเทศมีนักบริหารการศึกษามีความรู้ ความสามารถปรับและกําหนดแนวทางตามวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจ

การศึกษาอย่างลึกซ้ึง ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้กับการศึกษาเม่ือโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนั้น  ย่อมส่งผลให้
การศึกษาเกิดความหน้าต่อพลเมืองในชาติและนําพาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในทุก ๆ ด้าน  และในทิศทางกลับกันหากประเทศหรือสถานศึกษาใด ไร้นักการบริหารท่ีเก่ง ขาดวิสัยทัศน์ ไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงก็ยากท่ีจะประสบความสําเร็จได้   เนื่องจากขาดผู้นําท่ีดีในการกําหนดทิศทางให้เดินไปจนถึงเส้นชัย 
 
5. ลักษณะงานของผู้บริหารการศึกษา 
 

 หน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนเวียนนั้นเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร

การศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยการจัดการศึกษานั้นอาจพิจารณาได้เป็นสองแนวทาง แนวทางด้านลักษณะงานของ

ผู้บริหารการศึกษาเอง และแนวทางท่ีพิจารณาจากเนื้องานท่ีเกี่ยวกับการศึกษา (ครรชิต มาลัยวงศ์ : 2562,ออนไลน์) และเมื่อ
พิจารณาในด้านของ “ลักษณะงานของผู้บริหารการศึกษา” ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้วอาจแบ่งได้เป็นงานสําคัญ 
ดังต่อไปนี้  

1) การวางแผนการศึกษา  
2) การจัดองค์กร  
3) การจัดงานและควบคุมให้ทํางานเป็นไปตามที่กําหนด  
4) การสั่งการและการแก้ไขปรับปรุงงาน  
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
6) จัดทํารายงานต่าง ๆ  
7) การทํางบประมาณ  

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ลักษณะงานของผู้บริหารการศึกษานั้นเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีความสําคัญอย่าง

อย่างสูงย่ิงในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า หรือต่อสู้ให้อยู่รอดในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเสี้ยววินาที  นับว่าเป็นงาน

ท่ีท้าทายต่อผู้ทําหน้าท่ีผู้บริหารท้ังยังมีลักษณะงานท่ีมีส่วนในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม อันได้แก่ งานจัดการหลักสูตร งาน
จัดการนักเรียน งานจัดการเรียนการสอน งานบริหารบุคลากร งานจัดการงบประมาณ งานจัดการทรัพยากรและอุปกรณ์

การศึกษา งานจัดการห้องสมุด งานจัดการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ งานจัดการเอกสาร งานจัดการการสื่อสาร และงาน
ให้บริการชุมชน เม่ือผู้เขียนได้พิจารณาถึงหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วนั้น  แสดงให้เห็นว่าเป็น

บทบาทหน้าท่ีท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีจะเป็นผู้กําหนดชี้นําแนวทางสถานศึกษาให้เติบโตก้าวหน้าอย่างม่ันคงย่ังยืนหรือทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง  เป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการการศึกษาน่ันเอง    เนื่องจากผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้นําและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีมีความสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

การเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์   ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอต่อ

การดํารงอยู่อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21  หากเปรียบการจัดการศึกษายุคนี้เป็นการสู้รบกับนานาอารยประเทศ   เพ่ือ

หาผู้ปรับตัว และก้าวทันต่อเปล่ียนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเปรียบได้ว่าเป็น “จอมทัพสําคัญ” ท่ีจะนําพาสถานศึกษา

ให้ก้าวไปในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนอยู่ทุกขณะ ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารสถานศึกษาใน

ยุคของการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 นั้น น่าจะถือได้ว่าเป็น “ผู้นําแห่งศตวรรษท่ี 21”  ซ่ึงวิโรจน์ สารรัตนะ (2558 : 
175) ได้แสดงทัศนะว่า ผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ีมีทัศนคติ 10 ประการท่ีสําคัญ    

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1683 

โดยผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงว่าผู้นําแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรมีทัศนคติ 10 ประการดังท่านวิโรจน์ได้กล่าวไว้  ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 ทัศนะคติท่ีสําคัญ 10 ประการสําหรับผู้นําในศตวรรษท่ี 21 

 

จะเห็นได้ว่าผู้นําในยุคศตวรรษท่ี 21  จึงต้องเป็นท่ีมีลักษณะเฉพาะ ท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ท่ีจะทําหน้าท่ีสําคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์   โดยการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็น

ศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น  อย่างไรก็ดีในการบริหาร

การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนําสารสนเทศ มาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกลายเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคดิจิทัลดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วใน

ข้างต้น ดังนั้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้จะสําเร็จเพ่ือพัฒนาพลเมืองทัดเทียมประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ไปแล้วนั้นก็ต้องด้วยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง ผู้บริหารจึงจําเป็นอย่างย่ิงต้องอาศัย

เครื่องมือช่วยในการบริหารหรือจัดการสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงถือเป็นปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใน

การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างย่ิง ผู้บริหารมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างจากการบริหารในยุคต่าง ๆ  ท่ีผ่านมาในการ

ปรับทิศทางและขับเคลื่อนสถานศึกษาหรือองค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จ  
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและนําเครื่องมือในการบริหารจัดการ หรือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา   ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ี

กําหนด  
 
6. นวัตกรรม 
 

จากรากศัพท์ของคําว่า นวัตกรรม (Innovation) นั้นมาจากภาษาลาตินคําว่า “Innovare” แปลว่า “ทําสิ่งใหม่

ขึ้นมา”  ซ่ึงสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนให้การส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรม

ของประเทศ  ได้กําหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด

สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” สอดคล้องกับ กิดานันท์  มลิทอง (2540 : 245)  ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็น

แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้

ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

ดังนั้น การใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ  เป็นการใช้นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการ

บริหารจัดการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
นวัตกรรมท่ีมักนํามาใช้ทางด้านการบริหาร  จะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา เช่น 
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ฐานข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูล คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์  
ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องการออกระบบท่ีสมบูรณ์มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  
 
7. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
 

เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา  หมายถึง  การบริหารการศึกษา ตามแนวทางและหน้าท่ีของผู้บริหารนั้นถือเป็น

งานท่ีมีความซับซ้อนมาก  จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการตัดสินใจได้

อย่างรวดเร็วและถูกต้องตลอดเวลา นอกจากนั้นแล้วข้อมูลและสารสนเทศน้ันต้องเป็นปัจจุบันด้วย   ซ่ึงการตัดสินใจและการ

บริหารจัดการในเร่ืองต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิผลนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีปัจจัยท่ีสําคัญอยู่สองส่วน  ส่วนแรก คือการมีข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง และส่วนท่ีสองคือ  ความรู้ว่าในสถานการณ์นั้น ๆ  จะตัดสินใจอย่างไร หรือจะดําเนินการ

อย่างไรจึงจะเหมาะสม  
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2562,ออนไลน์)  ได้กล่าวไว้ว่า  การท่ีผู้บริหารจะได้มาซ่ึงข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ

ถูกต้องนั้น   จําเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาช่วย โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21   ผู้บริหารเองก็ต้องมีความรู้

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology)  อันเป็น

ทักษะสําคัญหรือเรียกได้ว่า “ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ท่ีทิศทางการศึกษาประเทศ  มุ่งม่ันให้เกิดข้ึนใน

พลเมืองของชาติ ก่อนจะปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนได้นั้น  ผู้บริหารเองต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับตนเองก่อน   อันได้แก่ ทักษะท่ีเรา

ได้ยินกันบ่อยคร้ัง คือ 3R และ 8C  
สําหรับในกรณีของการท่ีจะมีความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินการหลังจากได้รับข้อมูลและสารสนเทศแล้วนั้น  

เครื่องมือท่ีจะช่วยผู้บริหารได้ดีท่ีสุดก็คือ  การศึกษาทั้งจากในสถานศึกษา และ การศึกษาจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานใน

อดีต   อย่างไรก็ตามในบางคร้ังผู้บริหารอาจจะต้องประสบปัญหาต้องตัดสินใจในเร่ืองท่ีไม่ได้เรียนรู้หรือไม่มีประสบการณ์มา

ก่อน ผู้บริหารก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างอ่ืนมาช่วยตัดสินใจด้วย  เคร่ืองมือท่ีน่าจะเป็นประโยชน์คือระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ   ซ่ึงก็เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และจัดอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้จะเห็นว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับบริหารการศึกษา  ก็คือการนําเทคนิควิธีการ

บริหารจัดการ หรือเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือทันสมัย  มาใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา  ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเอง นอกจากน้ันอาจจะให้ความหมายของคําว่า “นวัตกรรมเทคโนโลยีบริหาร
การศึกษา” โดยรวมและพอเข้าใจได้ง่ายว่า “เป็นเครื่องมือและวิธีการสําหรับช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  

โดยสรุปแล้วประโยชน์และความสําคัญ  ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา ท่ีเป็นการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีบริหารการศึกษา  ของผู้บริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น   มีจุดประสงค์เพ่ือให้ภาระงานต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารต้อง

รับผิดชอบอันได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น  ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ได้แก่ 
1) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาเอาไว้เป็นหมวดหมู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
2) ช่วยในการประมวลผลข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้เพ่ือให้เป็นสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ  
3) ช่วยในการประเมิน หรืองานประกันคุณภาพ  
4) ช่วยในการส่งข้อมูลและรายงานท่ีประมวลผลได้แล้วไปให้ผู้รับท่ีอาจจะอยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน  
5) ช่วยในการนําเสนอรายงานหรือข้อเสนอต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการ

ประชุมสัมมนา 
6) ช่วยในการจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการปฏิบัติงาน และ การดูงาน เพ่ือสร้างเป็น

ฐานความรู้สําหรับนํามาให้ผู้บริหารระดับล่างได้ศึกษาและนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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7) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทดสอบการตัดสินใจของตนได้โดยอาศัยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ  
8) ช่วยในงานบริหารโดยตรงของผู้บริหาร 
จากประโยชน์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารการศึกษามีความสําคัญ

อย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21  เป็นอย่างมาก  ซ่ึงอาจ
สรุปความสําคัญของการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษาได้ดังน้ี 

1) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ช่วยให้การบริหารจัดการงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความ

สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ช่วยทําให้การสื่อสารและการประสานงานด้านการบริหาร

การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาสะดวกรวดเร็ว 
3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ช่วยทําให้พัฒนาการด้านการศึกษาของประเทศดําเนินไปอย่าง

ราบรื่นและม่ันคง 
4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให้สามารถผลิตบัณฑิตในทุกระดับ

อย่างมีคุณภาพได้ 
 
8. บทสรุป 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อการบริหารการศึกษา 
 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาผู้เขียนสามารถสรุปความคิดเห็นออกเป็นภาพข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความท้าทาย ท่ีมีผู้ต่อ

บริหารการศึกษา  ในโลกยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากเป้าหมายทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป ผู้บริหารใน

ยุคศตวรรษท่ี 21  ต้องไม่ลืมคํานึงถึงความท้ายทายในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ 
1) สภาวะทางสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทายสําหรับผู้บริหารในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องหาทางวาง

แผนการจัดการศึกษาที่รองรับและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษามาใช้อย่างไรให้
รับมือกับการศึกษาในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน   ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงไป เป็นความท้าทายในหน้าท่ี

การบริหารของผู้บริหารว่า  จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร หรือนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างไร ให้
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน  
ประกอบไปกับการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรที่มีความสามารถหรืออาจเป็นพลเมืองชาวดิจิทัล

อยู่กับองค์กรนาน ๆ  
3) การเข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์  เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็น

เคร่ืองมือการเรียนรู้  บุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้บริหารการศึกษาเอง ก็ต้องใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนหรือการจัดการการบริหารการศึกษาได้    
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4) ความหลายหลายและความขัดแย้งกันในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสถานศึกษาจําเป็นต้องเปิดรับความ

หลากหลาย  ของบุคลากรหรือ รูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นพร้อม กับมีความจําเป็นในการ

สร้างให้เกิดความเอกภาพในการทํางานในองค์กร เพราะการรวมเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรจะเป็นหัวใจใน

การประสานงานให้ประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีมเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  

5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  คนในยุคใหม่จะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับท่ีทํางาน มีความพร้อมท่ีจะ

เปลี่ยนแปลง จึงสามารถเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา คนรุ่นใหม่นิยมทํางานอิสระมากกว่า ดังนั้นผู้บริหารมี
หน้าท่ีออกแบบจัดหาวิธีการท่ีดี เพ่ือวางแผนการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับทํางานทีต้องรับมือกับ

การปรับตัวของคนรุ่นใหม่ด้วย 
ดังนั้น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญมากท่ีผู้ท่ีดํารงตําแหน่งหน้าท่ีท่ีมี

ภาระงานด้านการบริหารควรศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และนํามาปรับใช้โดยเริ่มจากประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

ตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้เป็น “ผู้รู้รอบ รู้กว้าง รู้สร้าง   รู้แก้” คือ เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงรอบด้านท่ีมีผลกระทบต่อการทํางานขององค์กร มีความรู้กว้างขวางครอบคลุมทุกด้าน  ทุกปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อบริหาร หรือการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร  เป็นผู้มีความรู้มากพอที่จะเป็นผู้สร้างให้เกิดความรู้ ความศรัทธาต่อ

บุคคลอ่ืน ๆ  ในองค์กรเพ่ือให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบ

ความสําเร็จได้ และรู้จักนําความรู้ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาช่วยในการแก้ปัญหาท่ีต้องพบในระหว่างการบริหารจัดการ 
เพราะไม่การทํางานใดท่ีไร้ปัญหาอุปสรรค หากแต่ผู้บริหารจะนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดการกับปัญหาท่ีต้องเจอ

เหล่านั้นอย่างไร และนอกจากนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยียังช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรโดยภาพรวม เพราะช่วย

ให้การทํางานสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเปรียบเสมือน อาวุธ
ประจํากายของ แม่ทัพ ซ่ึงเปรียบได้กับผู้บริหาร  ท่ีเป็นผู้นําองค์กรหรือสถานศึกษา ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 นี้  โดยแม่ทัพจะเป็นผู้กําหนดชี้นําทางให้แก่นักรบผู้ร่วมรบ  อันได้แก่ ครู บุคลากรในสถานศึกษาตลอดจน

ชุมชน ผู้ปกครองผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ ก้าวข้ามผ่านการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในด้วยกัน เม่ือผู้บริหารสามารถเลือกใช้อาวุธท่ีมีอยู่
รายล้อมรอบตัวให้ถูกต้อง ถูกวิธีและถูกงาน อาวุธท่ีทรงพลังเหล่านั้นจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถยืนหยัดและรับมือ
สงครามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมเกียรติ และสมภาคภูมิ 
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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก หลังจากแนวคิดของบิลล์ เกตส์ 
(Bill Gate) เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการศึกษา ความคิดของเขาในสมัยนั้นนับเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาด้วยการ
นําระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาปฏิวัติระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซ่ึงในปัจจุบันการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
มีบทบาทท่ีสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเร่ืองการเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ จะต้องพัฒนานวัตกรรม หรือนํานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในบทความนี้
จะมุ่งเน้นนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการให้เกิดนวัตกรรมของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัย
ทักษะการคิดท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หรือท่ีเรียกว่าทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking Skills) ซ่ึงเป็นทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานในการทําให้เกิดนวัตกรรมในสถานศกึษา  

 

คําสําคัญ: นวัตกรรม  ผู้บริหารเชิงนวัตกรรม  สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม  การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
 

Abstract 
 

At present, the information and communication technology has a great role in education. After 
the Bill Gate concept of using technology in education his thoughts at that time it is a worldview of education 
with the introduction of modern computer systems to revolutionize teaching and learning systems today. 
Which currently uses information to improve learning with an important role in the development of 3 
aspects of education, including information technology, to help with learning information technology to 
help support education management and information technology and interpersonal communication. 
Therefore, it is very important that schools must develop innovation or use various innovations to improve 
the quality of education in this article, we will focus on presenting ideas about ways to manage innovation. 
School administrators must use creative thinking skills differently or also known as innovative thinking skills, 
which is a basic thinking skill in making innovation in educational institutions 

 

Keywords:  innovation, innovative executives, educational institutions of innovation, digital age school 
administration 
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1. บทนํา 
 

โลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคจิทัล เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาค

ของโลกเข้าด้วยกัน โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศให้

พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีมีท้ังความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืน สังคมจะมีพลังอํานาจในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทุกคน

สามารถเรียนรู้และเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างเด็กในเมือง

กับเด็กในชนบท จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีควรใช้ประโยชน์จากการนําระบบเครือข่าย 4G มาใช้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้

สถานศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งความรู้ท่ีสําคัญท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา

และสถานท่ี รวมท้ังเพ่ือสร้างพลังให้เป็นมนุษย์ ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีดีขึ้น และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ท้ังนี้จึง

จําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จากองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ให้อยู่รอด และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ดังกล่าว (กีรติ ยศย่ิงยง 2552, หน้า 20)  โดยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเป็นกระแสแห่งความเป็น

โลกาภิวัตน์นั้น ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 98) กล่าวว่า ความเป็นโลกาภิวัตน์ จะต้องเป็นสังคมท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ 
(knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based economy) ซ่ึงส่งผลต่อทัศนคติทางด้าน

เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีถูกต้องย่อมมีผลทําให้การลงทุนและการ

ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษา 
จากท่ีกล่าวมาดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

บริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การ
บริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูล

ของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการ บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Information and Communication Technology) มาใช้การเพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วของสถานศึกษา จากความเปลี่ยนแปลงและความท้า

ทายข้างต้น ตามทัศนะของผู้เขียน ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีแตกต่างจากในยุคท่ีผ่านมาเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่

ความสําเร็จ และเครื่องมือสําคัญท่ีจะต้องมีการนําไปใช้ ได้แก่ การจัดการความรู้ในองค์กร การบริหารจําเป็นต้องกระตุ้นให้คน

ในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
ช่วยให้องค์กรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ย่ิงไปกว่านั้นยังจะสามารถนําพาองค์กรสู่การเป็นผู้นําได้  ซ่ึงการ
จัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีสร้าง

ความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุ้นให้คนในองค์กรทํางานอย่าง     เต็มศักยภาพท่ีมี 
ผู้เขียนได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพบว่าส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาจะมีการนํา

นวัตกรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น การศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้นวัตกรรม สภาพความต้องการในการใช้

นวัตกรรม ความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้นวัตกรรม พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม รวมถึงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการใช้

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา  
จากข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถท่ีจะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่าง

เหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการท่ี

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัด
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สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
นอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะทําให้สถานศึกษาเป็นท่ีไว้วางใจของชุมชนในการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างย่ังยืน ดังนั้นทักษะในด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นคุณสมบัติท่ีผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคดิจิทัลต้องให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง โดยจะต้องมีลักษณะมองกว้างและคิดไกลเพ่ือมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ สิ่ง
สําคัญท่ีสุดคือ ตัวผู้บริหารต้องมีคุณภาพและต้องพัฒนาตนเอง มีความเป็นผู้นําต้องนําความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถใน
การใช้ทักษะการบริหารได้เป็นอย่างดี (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2550) 

 
2. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (School Management in Digital Era) 
 

การจัดระบบการบริหารของสถานศึกษา นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาเพราะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและสามารถครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมี

คุณภาพและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามสถานศึกษา

จะต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสู่คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจดําเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ีมีนักวิชาการได้ให้

ความหมายไว้ดังน้ี 
การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการการศึกษาด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหาร

งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงนั้น จึง
ส่งผลให้โรงเรียนจะต้องมีการดําเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักการกระจายอํานาจดังกล่าว (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) 
วิจิตร ศรีสะอ้าน และทองอินทร์ วงศ์โสธร (2536, หน้า 19)  ได้ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง เป็น

กิจกรรมของกลุ่มบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกันทํากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและ

ทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
กูด (Good, 1973, หน้า 13) ได้ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการดําเนินงาน

ในสถานศึกษาทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 
ไซมอน (Simon, 1966, หน้า 3) ได้ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป

ร่วมมือกันดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
ธีระ รุญเจริญ (2553, หน้า 3)  ได้ให้คําจํากัดความของ คําว่าการบริหาร หมายถึง  การทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีกําหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลายในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 
Carter V. Good (1973, หน้า 13) ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานในสถานศึกษาทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 
Hersey, Bianchard and Johnson (1996, หน้า 7) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางาน

ร่วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลซ่ึงพร้อมด้วยปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ เคร่ืองมือต่าง ๆ งบประมาณ และเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะ

นําสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
เซอร์โต (Certo, 2000, หน้า 555) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการ

ทํางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลทํางานร่วมกันใน

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของกลุ่มบุคคลร่วมมือกัน

ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพท้ังความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี โดยใช้กระบวนการและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและผู้ท่ีเรียกว่ามีภาวะผู้นําใน

องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี พัฒนาประเทศด้านการศึกษา และก้าว
สู่ตําแหน่งผู้นําในอนาคตจึงควรศึกษาคุณสมบัติและส่ิงท่ีควรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ขึ้นไปเป็นผู้นําท่ีดีมีคุณภาพ จนข้ึนไป

เป็นผู้นําในดวงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีกําลังมองหาแบบอย่างท่ีดี ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนไปทุก ๆ ปี 
ดังนั้นความสําคัญของ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ท่ีผู้บริหารจะต้องมีเพ่ือการปฏิบัติงานบริหารการศึกษาได้อย่างยอดเย่ียม ตาม
เป้าหมายและอุดมการณ์ท่ีตั้งไว้ จึงควรเปลี่ยนแปลงไปให้ทันยุคทันสมัยด้วยเช่นกัน คุณลักษณะสําคัญของยุคดิจิทัลข้างต้นนี้ 
จึงมีผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของระบบสารสนเทศ (Information 
System) เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสถานศึกษาซ่ึงมีความจําเป็นและมี

ความสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลของการบริหารสถานศึกษา ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีในปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมีผลทําให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษา

เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

3. รูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษา 
 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าคุณลักษณะท่ีสําคัญของ

การเป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิผล คือ ผู้บริหารจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นและสําคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง 
และบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในยุคดิจิทัลท่ีส่งเสริมให้ผู้นําเป็น

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยนักการศึกษาได้มีการให้ความหมายของรูปแบบการบริหาร ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้

ดังน้ี  
ราชบัญฑิตยสถาน (2546, หน้า 965) ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีกาํหนดข้ึนเป็นหลักหรือเป็นแนวซ่ึง

เป็นท่ียอมรับ 
รัตนะ บัวสนธ์ (2556, หน้า 40-42) ได้นําเสนอการสร้างรูปแบบในลักษณะเดียวกับการออกแบบการสร้างและ

ประเมินนวัตกรรมการศึกษาซ่ึงมีเทคนิควิธีการตามลําดับข้ันตอน ต่อไปน้ี 
1. จัดลําดับ กําหนดปัญหา และความต้องการพัฒนานวัตกรรม 
2. ตัดสินใจเลือกและออกแบบนวัตกรรม 
3. สร้างนวตักรรม 
4. ประเมินนวัตกรรม 
5. ปรับปรุงนวัตกรรม 

โดยวิธีการสร้างรูปแบบ ได้เสนอไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (นันทิยา ทองหล่อ  2553, หน้า 6)  
ขั้นตอนท่ี1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะสร้างรูปแบบโดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี  
ขั้นตอนท่ี 2 ยกร่างรูปแบบ โดยสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี จําแนกองค์ประกอบตามตัวแปรท่ีสําคัญ  
ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินเชิงปริมาณ และการสัมมนากลุ่ม  
ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยการทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และประเมินผลการทดลอง          
ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์ 
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 ดุสิต สมศรี (2551, หน้า 13) การจําลองภาพจากความคิดรวบยอด ต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงแสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังนี้โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงและความ

น่าเชื่อถือ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 21) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบแผนหรือข้ันตอนของการ

ดําเนินการ 
 Good (2008) กล่าวว่า รูปแบบตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้ คือ เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างซํ้าหรือทําซ้ือหรือเป็นตัวอย่างเพื่อการลอกเลียนแบบ 
 Robert John Mcleod (1998) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การพรรณนาถึงความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเจตนาท่ี

จะทําให้เข้าใจง่าย โดยพรรณนาให้อยู่ในรูปแผนภูมิ ซ่ึงแสดงให้เห็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ ๆ ของโครงสร้างหรือกระบวนการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น 
ทวีศักด์ิ อําลา (2551) รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นจากชุดของปัจจัย องค์ประกอบ หรือตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์นั้นสามารถแสดงในรูปภาพ แผนภูมิหรือแบบจําลอง เพ่ืออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึง

องค์ประกอบสําคัญและความสัมพันธ์ของเร่ืองใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ได้สรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง แบบจําลองท่ีได้ย่อขนาดจริงให้เล็กลง หรือ

หมายถึงสิ่งท่ีแสดงถึงโครงสร้างของความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบ หรือตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและ

เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและดีขึ้น 
หากพิจารณาในมุมมองขององค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษาแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ี

ได้รับการพัฒนาข้ึน เพ่ืออธิบายหรือแสดงให้เห็นโครงสร้างทางความคิด หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสําคัญ ๆ ของเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเป็นภาพสรุปย่อของตัวแปร หรือปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล หรือส่งผลต่อการพัฒนา หรือการยกระดับไปสู่การพัฒนาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยท่ีตัวแปร หรือปัจจัยแต่ละตัว 
จะมีรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจน นอกจากน้ันยังต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้างและความเป็นเหตุ

เป็นผลซ่ึงกันและกันโดยแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์หรืออุดมคติในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของ

องค์ประกอบต่าง ๆ นั้น ผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้ตนเองและคนอ่ืนเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นภายใต้

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลาง กระแสแห่งความเป็น

โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซ่ึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งม่ันของ

สังคม ท่ีดําเนินไป อย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายน้ัน ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพ โดยเฉพาะด้าน

การศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบท และ โครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สาระ

แห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” จากความสําคัญดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารหรือผู้นําหรือผู้จัดสถานศึกษา หรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน

ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างย่ิง 
 
4. ความเปลี่ยนแปลงสําคัญทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุค

ปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตต้ังแต่ตื่นนอนจนกระทั่งการกลับไปสู่ห้องนอน ตัวอย่างปรากฏการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนดังกล่าว เช่น ผู้คนสามารถเช่ือมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจํานวนมากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ และ
สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้ รวมถึงการดําเนินงานในรูปแบบดิจิทัล อันเนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูล

สารสนเทศ ทําให้ระบบดิจิทัลมีบทบาทในการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ท้ังด้านการเงิน การสื่อสาร หรือการปฏิบัติงาน ผู้คน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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สามารถปฏิบัติงานหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนเวลาใดเพียงแค่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้เท่า

นั้นเอง แต่ท้ังนี้ผู้คนในยุคนี้จําเป็นต้องมีทักษะทางภาษาท่ีมากกว่าคนในยุคท่ีผ่าน ๆ มาแม้กระท่ังการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ

การเรียนรู้ท่ีไม่มีขอบเขตข้อจํากัด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเครื่องมือท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกับแหล่งข่าวก็

สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่เม่ือการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก ความยากกลับ
เป็นเร่ืองของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลมากข้ึน เพ่ือให้แน่ใจถึงความ

ถูกต้องในข้อมูลท่ีได้รับ 
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ทําให้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดคุยเร่ืองนี้และได้มีการพัฒนาแนวคิด

เรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" โดยความร่วมมือของภาคส่วนวงการนอกการศึกษาท่ีประกอบด้วย 
บริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และ
สํานักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อต้ังเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st  Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เครือข่าย P21 ซ่ึงเครือข่ายเห็นว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ีเพ่ิมเติมจากคนในศตวรรษท่ี 20 และ 19  เด็กและเยาวชนจําเป็นต้องมีทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ซ่ึงมีองค์ประกอบคือ 3R4C คือ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic 
(คณิตศาสตร์) ส่วน 4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การ
ร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

ทักษะสําคัญสําหรับคนยุคดิจิทัล ดังกล่าวจะเป็นต้องอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการจัด

การศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การสอนแบบเดิม ๆ ท่ีเน้นการถ่ายทอดจากครูผู้สอนได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงการปฏิรูปการ

จัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สําคัญสําหรับทุกภาคส่วน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการดําเนินการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้จะสําเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน 
 
5. เครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
 

            จากความเปล่ียนแปลงและความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีแตกต่างจากในยุคท่ีผ่านมาเพ่ือการ

ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความสําเร็จ และเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะต้องมีการนําไปใช้มีดังน้ี 
1. การจัดการความรู้ในสถานศึกษา การบริหารจําเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมใน

การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสถานศึกษาต้องเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยให้สถานศึกษาพร้อมรับความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
2. การสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ความเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วข้ึน 

สถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการทํางานท่ีไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง คือ สถานศึกษาท่ีจะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาท่ี

เกิดข้ึน  
3. การทํางานอย่างเป็นเครือข่าย สถานศึกษาที่ทํางานอย่างโดดเด่ียวจะเป็นสถานศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพในการ

ทํางานไปโดยอัตโนมัติสําหรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล สถานศึกษาจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันทํางานเพื่อผลกัดันการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. การทํางานร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน ความต้องการการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็น

โจทย์ให้สถานศึกษาจําเป็นเพ่ิมการทํางานร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมากข้ึน ท้ังจากส่วนของผู้ปกครองของผู้เรียนท่ี
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สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ รวมไปถึงความต้องการของสถานประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับ

ผู้เรียนในการเข้าสู่การทํางาน และในด้านการศึกษาต่อ 
 
6. ความต้องการนวัตกรรมสําหรับการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  
 

ในปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมมีอิทธิพลและมีบทบาทเป็นอย่างย่ิงต่อสถานศึกษาและสังคม  คําว่า 
“นวัตกรรม” เริ่มเป็นท่ีสนใจและมีความสําคัญต่อแวดวงวิชาการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยความหมายของ 
“นวัตกรรม” (innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ภาษาลาติน แปลว่า ทําสิ่งใหม่ขึ้นมา หรือการใช้ประโยชน์ จากสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส 
(opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาข้ึน

มาในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายนวัตกรรมไว้ดังน้ี 
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ (2550, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม คือ กรอบกระบวนการใหญ่ของการ

สร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนาออกแบบ การประดิษฐ์ และการบริหารประดิษฐกรรมท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงมีความสัมพันธ์โดยภาพรวม 
ดังน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหว่างการสร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนา และประดิษฐกรรม 
ที่มา: ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, 2550, หน้า 17 

 

กีรติ ยศย่ิงยง (2552, หน้า 7) เห็นว่า นวัตกรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติได้

จริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าท่ีมีอยู่เดิม แต่ได้รับการปรับปรุง 
เสริมแต่งพัฒนาข้ึนใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

พรรณี สวนเพลง (2552, หน้า 55) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ 
โดยการ บูรณาการท่ีเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ทางด้านการพาณิชย์และการค้าโดยนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน ก่อให้เกิดความ

แตกต่างและมีความเป็นเลิศและทําให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ณัฐยา สินตระการผล (2553, หน้า 65) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การผสมผสานส่ิงท่ีมี ซ่ึงเป็นการ

นําความคิด ความสามารถ และสินทรัพย์ท่ีมีอยู่แล้วมาผสมผสานกันใหม่หรือช่วยในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการ

ท่ีแปลกใหม่ 
พยัต วุฒิรงค์ (2553, หน้า 43 - 67 ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงาน 

สถานศึกษา ประเทศหรือในโลกและต้องสามารถนํามาใช้ได้จริง เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ 
ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า จากความเปล่ียนแปลงและความท้าทายในปัจจุบัน ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ี

แตกต่างจากในยุคท่ีผ่านมาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสําเร็จ นอกจากน้ี ผู้บริหารควรสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ให้แก่ครู เพ่ือให้ครูปรับเปลี่ยนแนวคิดและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล อีกท้ังการบริหารสถานศึกษาในยุค

โลกาภิวัตน์และยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ ซ่ึงได้แก่นวัตกรรม
นั่นเอง “นวัตกรรม” เป็นเคร่ืองมือประเภทหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย  การบริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่จึงจําเป็นต้องนํา “นวัตกรรม” มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ รวมถึงการนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ

หนึ่งในการบริหารจัดการ ซ่ึงการนําไปใช้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทต่าง ๆ อีกหลายประการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ทีมงานต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารท่ีนํามาใช้ สามารถปฏิบัติได้  ถ่ายทอด

เป็น และองค์กรหรือสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
ในการรองรับนวัตกรรมเพ่ือการบริหารสถานศึกษาต่อไป  
 
7. บทสรุป 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นําสูง คือ กุญแจสําคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีย่ังยืน ซ่ึงนักการศึกษาท้ังหลายต่าง

มีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นําทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ

อาชีพ จึงจะเป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาท่ัวท้ังองค์กร และสามารถสร้าง

บรรยากาศท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีดําเนินไปอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ท่ีมีต่อผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง

เป็นผู้นํายุคใหม่ท่ีสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพใน

อนาคตท่ีต้องให้ความสําคัญและต้องเปลี่ยนแปลงรวมท้ังต้องเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  
ในยุคดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาท่ีสําคัญหลายด้าน เช่น ทิศทางการวางแผนพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาและผู้เรียน ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและสมรรถนะเพ่ือให้สามารถปรับตัวได้กบัความเปลี่ยนแปลงท่ี

จะเกิดข้ึนในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมไปถึงการวางแผนรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มคนวัยทํางาน และเน้นการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาด้านเนื้อหาวิชาการและรูปแบบ

การนําเสนอเนื้อหาเพ่ือให้คนหลายกลุ่มสามารถเข้าถึง เข้าใจ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นรูปแบบการดํารงชีวิตท่ี

จะเกิดข้ึนในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ภาคการศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจึงควรกําหนดนโยบายท่ีมีทิศทางในอนาคตให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้เรียนเพียง

อย่างเดียว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องมี

ศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนให้สอดคล้องกับ

สภาพสังคมท่ีพึงประสงค์ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจตัดสินใจต้องวางแผน และกําหนดรูปแบบการพัฒนาการศึกษาในประเทศ

เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การศึกษานอกระบบ

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน 
และทําให้ผู้เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ทักษะภาวะผู้นําในยุคนี้เป็นยุคท่ีมีการระบุต่อท้ายคําด้วย 4.0 เพ่ือไม่ให้ล้าสมัย ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเก่ียวกับ “ทักษะ

สําคัญของผู้บริหารยุค 4.0” จํานวน 10 ทักษะ ของ Center Creative Leadership (CCL) และ National Association of 
Secondary School Principals ( NASSP) ซ่ึงประกอบด้วย 1) ทักษะการสร้างทีมงาน 2) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง              
3) ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 4) ทักษะการตัดสินใจ 5) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 6) ทักษะทางเทคโนโลยี /นวัตกรรม 
/ดิจิทัล 7) ทักษะการสื่อสาร 8) ทักษะการจูงใจ 9) ทักษะการมอบหมายงานและการสอนงาน  และ 10) ทักษะชีวิต ซ่ึงเป็น
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คุณลักษณะท่ีสําคัญของการเป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นําองค์กรหรือหน่วยงานจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับ

การพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นและสําคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือนําไปสู่การ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
จากแนวคิดทักษะสําคัญของผู้บริหารยุค 4.0 จํานวน 10 ทักษะ ของ Center Creative Leadership (CCL) และ 

National Association of Secondary School Principals ( NASSP)  ท่ี กล่ าวมาข้ างต้ นนั้ น   การพัฒ นาผู้ บ ริห าร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานถือว่าเป็นกรอบสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ( พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมุ่งหมายให้

ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ซ่ึงการบริหารและพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันจะมีลักษณะ

แตกต่างไปจากเดิมมาก โดยสถานศึกษาจะมีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองมากข้ึน เพราะฉะนั้นการพัฒนา

ทักษะภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล โดยเฉพาะในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จะต้องวางแผนและจัดลําดับความสําคัญ ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับบทบาทหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ได้

อย่างย่ังยืน โดยเราจะต้องเร่งเสริมสร้างคุณภาพในตัวผู้นําองค์กรของสถานศึกษา เพ่ือให้มีทักษะในการบริหารงานยุคดิจิทัล มี
ความรู้มิติกว้าง มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีนิสัยผู้นําท่ีแท้จริง มีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นําท่ีทรงประสิทธิผล 
สามารถนําพาทีมงานในสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ

ท่ีย่ังยืน ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาและในการขับเคลื่อน

นวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลสําเร็จ และควรให้ความสําคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาครูผู้สอน

ให้ใช้รูปแบบการสอนเทคนิควิธี ศาสตร์การสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างท่ีดี

มีความรู้ในเรื่องการเผยแพร่นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ จึงจะนําพาครูผู้สอนประสบผลสําเร็จ สามารถบริหารจัดการและสนับสนุน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
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นวัตกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
The Innovation Administration in Child Center 

 

เบญจมาภรณ์ ปัตตะวงค์1,2*  และนภาเดช บุญเชิดชู2  
 

1โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์)  
2สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*battyjunk@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
   

มีผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนหนึ่งท่ีพยายามคิดค้นนวัตกรรม 
รูปแบบการบริหารต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดคุณภาพท่ีดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการพัฒนามาจาก
มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเปรียบนวัตกรรมหลักหรือจุดกําเนิดในการ
นํามาใช้บริหารศูนย์ ซ่ึงมีท้ังหมด 6 มาตรฐาน ซ่ึงนั่นก็คือ 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐาน
ด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย จากนั้นได้มีการนํามาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถทําให้เข้าใจง่าย ปฏิบัติง่าย มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลท่ีดี จนกลายมาเป็นนวัตกรรมหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 1) การ
กําหนดเป้าหมาย 2) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การมีปฏิสัมพันธ์และ
การมีอิทธิพลต่อกัน 

 
คําสําคัญ:  นวัตกรรม  การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract  
  

There are executives and educators involved in the management of a number of child development 
centers trying to innovate. Various administrative styles to help solve problems For the good quality of 
the child development center Which is developed from the standard of operation of the Child Development 
Center Of local government organizations The advantage, innovation, principle or origin in the management 
center Which has a total of 6 standards Which is 1) Management standards for child development centers 
2) Personnel standards 3) Standards for buildings, environment and safety 4) Academic standards And 
activities according to the curriculum 5) Standards of public participation And support from all sectors.  
6) Standards for promotion of early childhood development networks From then, it has been developed 
and deployed to benefit. Can make understanding easy, practical, effective And good effectiveness Until 
becoming an innovation that can be used in the management of child development centers Namely,   
1) targeting, 2) setting standards of work and training 3) communication and 4) interaction and influence. 

 
Keyword: innovation, child center administration, operating standard of child development center 
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1. บทนํา  
 

  กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านวิทยาการ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ทําให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลําพัง ต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกัน
มากข้ึน เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน นอกจากน้ันยังต้อง เผชิญกับวิกฤตการณ์ในเร่ืองความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อุบัติภัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์โดยท่ัวไป และเพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มี
คุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสมและพอเพียง 
สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา UNESCO คือ การจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราท่ี 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการ ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข ทําให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาพัฒนา บุคลากรในประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2553) การจัดการ
ศึกษาจึงมีความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ และมี ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถทางเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องมีความสนใจ เป้าหมายใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถนําไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงษ์, 
2556: ออนไลน์) 
 นวัตกรรมการศึกษาท่ีนํามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงาน

สถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูล คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องการออกระบบท่ีสมบูรณ์มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 
 นอกจากนี้ยังมีความเก่ียวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ท่ี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซ่ึงจะต้องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค้นท่ีดีพอซ่ึงผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูล

มาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการผสมผสานท่ีซ้อนทับกันในบางเร่ือง ซ่ึงจําเป็นต้องมีการ

พัฒนาร่วมกันไปพร้อม ๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมูลอาจต้องทําเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
สําหรับการจัดการศึกษาของท้องถ่ินนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทยทําหน้าท่ีประสาน 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ท้ังนี้การศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐาน และ
มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์ตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังเอง และศูนย์ถ่ายโอนจาก ส่วน
ราชการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านบุคลากร และด้านวิชาการ  

จากรายงานการประเมินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (รายงานความก้าวหน้า การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี 
2551 – 2552) ยังค้นพบปัญหาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
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จัดการ มีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ขาดความร่วมมือในการวางแผนและกําหนดเป้าหมาย ไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง

ท่ัวถึง รวมท้ังมีการร่วมมือกับองค์กรภายนอกท่ีน้อยมาก  ซ่ึงผู้บริหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

ทําความเข้าใจ และดําเนินการกํากับ ติดตาม นิเทศ  ในมาตรฐานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ของ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  มีความสอดคล้องกับผู้เรียน บริบทของสังคม 
และท้องถ่ิน                      

จากสภาพดังกล่าว ผู้เขียนคิดว่ามีผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางการศึกษาในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนหนึ่งท่ีพยายามคิดค้นนวัตกรรม รูปแบบการบริหารต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดคุณภาพท่ีดีของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก แม้จะมีข้อจํากัดหลาย ๆ อย่าง เช่น เรื่องบุคลากร งบประมาณ และการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ แต่ด้วย
หัวใจของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องมีคุณภาพให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
 

 ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “nova” ซ่ึงแปลว่า ใหม่ หรือ “innovate” แปลว่า ทํา

สิ่งใหม่ขึ้นมา ส่วนคําว่า “นวัตกรรม” มาจากคําบาลีสันสกฤต คือ “นว” แปลว่า ใหม่ “กรรม” คือ   การปฏิบัติ  ซ่ึงการ
พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ ดังน้ัน นวัตกรรมของ
บุคคลกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ก็ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับ

พวกเขาหรือไม่ และข้อควรพิจารณาอีกอย่างหน่ึงในความแปลกใหม่ก็คือ  ระยะเวลา โดยสิ่งใหม่ ๆ ตามความหมายของ

นวัตกรรมไม่จําเป็นต้องใหม่จริง แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป็นความคิดหรือการปฏิบัติท่ีเคย ๆ ทํากันมาแล้ว แต่ได้หยุด

ไปในช่วงเวลาหน่ึง ต่อมาได้มีการนํามาปรับใช้     ขึ้นใหม่ เพราะเห็นว่าสามารถนํามาช่วยในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่

นั้นได้ ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553 : ออนไลน์)  ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง  สิ่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาข้ึน ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือ

กระบวนการใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 ฐานิตา นพฤทธิ์  (2556 : 18)  ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดีย่ิงข้ึน เม่ือนํานวัตกรรม

มาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังช่วยประหยัดเวลา และแรงงานได้ด้วย 
 ประกอบ คุณารักษ์ (2557 : 25 ) กล่าวว่า นวัตกรรม (innovations) หมายถึง สิ่งใหม่ท่ีรวมท้ังการปรับปรุงของเดิม

มาใช้ใหม่และการคิดค้นหรือ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
 อนุจิตร ชิณสาร (2557 : 22) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการคิดค้น  การปรับปรุง ตลอดจน
การพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรข้ึนมาใหม่ โดยเป็นท้ังในมิติของความใหม่และการใช้ความรู้และความคิด

สร้างสรรค์ ซ่ึงจําเป็นอย่างย่ิงว่านวัตกรรมน้ันต้องเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์และนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง  
 จากแนวความคิดของนวัตกรรม ผู้เขียนสรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ กระบวนการทางความคิดท่ีแปลกใหม่นํามาพัฒนา

ให้ทันสมัย สู่การปฏิบัติเพ่ือเกิดปรากฏการณ์แปลกใหม่ท่ีทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผู้เขียนคิดว่า นวัตกรรม 
เป็นสิ่ง  
 จากแนวความคิดต่าง ๆ ผู้เขียนคิดว่าการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันต้องการการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
นําเอานวัตกรรมมาใช้ มีเป้าหมายเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเกิดการพัฒนา ไม่ยํ่าอยู่กับท่ี มีการปรับปรุงผ่านกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ และแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมว่าสาเหตุของปัญหาอาจเนื่องมาจากการติดหล่มอยู่
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ในเทคนิควิธีการบริหารแบบเดิม ๆ ความรู้เดิม ๆ ผู้เขียนคิดว่าควรจะแสวงหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ การพัฒนาใหม่ ๆ เข้ามา
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
3. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
เป็นการศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดู ก่อนการศึกษาภาคบังคับเพ่ือเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษามี 3 ประเภท คือ การศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติในส่วนท่ี

เกี่ยวกับการจัดการศึกษไว้ในหลายมาตรา ผู้เขียนสรุปได้ดังน้ี 
 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ

กระจายอํานาจตามแผนการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ

ประกาศท่ัวไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 4ง วันท่ี 17 มกราคม 2544 ได้กําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
 กระทรวงมหาดไทย ให้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชนให้กับ เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนตําบล ในปี พ.ศ. 2545 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับก่อนวัย

เรียนหรือปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภทเม่ือผ่านเกณฑ์ประเมิน

ความพร้อม ซ่ึงได้มีการถ่ายโอนโครงการท่ีเกี่ยวข้องเริ่มในปี พ.ศ. 2544 ได้แก่ 
 1. โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (วัสดุการศึกษา) ให้กับเทศบาลเมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเทศบาลเมืองพัทยา องค์การ
บริการส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 กรมสามัญศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) เม่ือผ่านเกณฑ์

ประเมินความพร้อมและให้ถ่ายโอนงานการศึกษาพิเศษ ผ่านโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเด็กพัฒนาการศึกษาพิเศษ โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ งานจัดการศึกษาสงเคราะห์ งาน
ดําเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยม โดยถ่ายโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้ทุกโครงการ 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ มีนโยบายลดภาระการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยถ่ายโอนการจัด

การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีการศึกษา 2544 โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
 1. โรงเรียนในสังกัดจะไม่จัดอนุบาล 3 ขวบ 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนด้านวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ  เพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมในการจัดการอนุบาล 3 ขวบ ซ่ึงในการดําเนินงานได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย 
และแจ้งให้สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดดําเนินการตามนโยบาย โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรปกตรองส่วนท้องถ่ินใน

ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  2.1 ด้านอาคารสถานที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดขาดแคลนอาคารสถานท่ีในการรับอนุบาล 3 
ขวบ และประสงค์จะขอใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการขอใช้
อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
  2.2 ด้านครูอัตราจ้างหรือครูท่ีทําการสอนอนุบาล 3 ขวบ เดิมในระหว่างท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่

สามารถจ้างครูผู้สอนอ่ืนมาทดแทนได้ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือดําเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 ไปตามเดิมก่อน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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  2.3 ด้านวิชาการ ให้สถานศึกษาสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังในด้านการเป็น

ห้องเรียนต้นแบบและสนับสนุนเอกสารสื่อต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้เตรียมการถ่ายโอนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 ขวบ) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ความสําคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
4. มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 จากการที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลสังกัดองค์กรปครองส่วนท้องถ่ิน ผู้เขียนพบว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือได้เป็นนวัตกรรมในการบริหารศูนย์เด็กเล็กท่ีถูก

วางไว้เป็นต้นแบบเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศได้ใช้ในการบริหาร  
 ผู้เขียนจึงได้ศึกษามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกันซ่ึงสามารถ

แบ่งออกเป็น 6 มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน : 2559)  ผู้เขียนสามารถสรุปดังนี้ 
 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในลักษณะ

การบริหารจัดการศูนย์ให้มีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ และให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถ่ิน โดย
แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ  ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 
 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 
  มาตรฐานด้านบุคลากรเป็นการบริหารใน  ด้านการดําเนินงานเกี่ยวคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึง

ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่ครัว และภารโรง  ให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหน่ง และ   ตรงตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยเป็นการบริหารจัดการด้านความเหมาะสม

ของอาคาร สถานท่ี พ้ืนท่ีต่าง ๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง 
 4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
  มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาการให้ตรงตาม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก มีการพัฒนาตัวเด็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมถึงการสร้างหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการปรับตัวให้

สอดคล้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 
 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นการบริหารจัดการในด้านการมีส่วน

ร่วม จากชุมชน บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
การจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์   ในการเรียนการสอน รวมถึงการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ   
 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้

แก่เด็ก เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
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พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างบุคลากรของศูนย์และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีสําคัญมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 จากการท่ีผู้เขียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงได้นํานวัตกรรมมาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น สิ่งท่ีผู้เขียนได้ทราบ ก็คือ ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารของผู้บริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการแสวงหาวิธีการ โดยปรับวิธีคิดในกรอบเดิม ๆ สู่การพัฒนานวัตกรรมการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซ่ึงพบว่ามาตรฐานในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 1) การกําหนดเป้าหมาย 2) การกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การมีปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน ซ่ึงมาตรฐานทั้ง 4 
มาตรฐาน สามารถนํามาใช้เป็นนวัตกรรมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5. บทสรุป 
 

 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในยุคปัจจุบันนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหาร

การศึกษาให้ทันสมัย ต้องเปิดกรอบความคิดท่ีไม่ติดอยู่กับสิ่งเดิม โดยการนํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง 6 ด้าน นํามาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติง่าย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลท่ีดี ซ่ึงผู้เขียนคิดว่านวัตกรรมท่ีสามารถนํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นั่นก็คือ        
1) การกําหนดเป้าหมาย 2) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การมี
ปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน ซ่ึงถ้าเรามีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ชัดเจน สามารถบรรลุ

ความสําเร็จได้นั้น มันจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและท้าทายความสามารถของครูและผู้ปฏิบัตงิานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทําให้

เกิดความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานเพ่ือพิสูจน์ความสามารถของตนเอง และมีการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กนั้นได้ฝึกฝน พัฒนา ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การ
ติดต่อสื่อสาร ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทําให้ครูและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มท่ีและไม่สูญเสียโอกาสท่ีดี ซ่ึงการติอต่อสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการเป็นช่องทางหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ได้อีกทางหนึ่ง และจะสืบเนื่องไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน เป็นการลดช่องว่างในการปฏิบัติงานของครูและ

ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว กระชับฉับไว ทันต่อเวลา      
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การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 
Administration of Educational Institutions in the Digital  

Age to International Standards Schools 
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บทคัดย่อ 
  

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นยุทธศาสตร์
ในการขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
และมีความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ โดยโครงการเร่ิมดําเนินการมตั้งแต่ปี 2553 โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย 500 
โรงเรียนเป็นกลุ่มบุกเบิก และ 65 โรงเรียนจาก 500 โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ
อย่างเข้มข้น (Intensive School) โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

 
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
Abstract 

  
The International Standard School is an educational management innovation at the Office of 

the Education Commission. Basic to be a strategy to drive development, enhance education management to 
international quality standards. Allowing learners to become world-class and capable of being equal to 
international learners. The project has started operation since 2010, with 500 target schools, pioneering 
groups and 65 schools from 500 schools. These are the primary schools of intensive quality management 
(Intensive School) using quality management systems 
 
Keywords: management educational institutions in digital age, international standard schools 
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1. บทนํา 
 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก 
ด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําให้แต่ละประเทศไม่สามารถเปิดตัวอยู่โดยลําพังจะต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การดํารงชีวิตของคนในแต่ละ

ประเทศมีการติดต่อซ่ึงกันและกันมากข้ึน ในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร ทําให้คนต้องคิด

วิเคราะห์แยกแยะและมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนจึงเป็นตัวบ่งชี้ท่ี

สําคัญประการหนึ่งสําหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ 
ดังนั้นประเทศท่ีจะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอํานาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Society) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)  ดังนั้นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีต้อง

เปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้สถานศึกษามี

ความทันสมัยสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
การศึกษาไทยต้องเดินหน้าก้าวสู่การสร้างพัฒนาและเตรียมความพร้อมคนไทยให้สอดคล้องกับสังคมในโลกศตวรรษ

ท่ี 21 โดยผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้โลกท้ังโลกเชื่อมโยง

และสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันจําเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ 
ความถนัด ความชํานาญ พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกอยู่อย่างมีศักด์ิศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

การพัฒนาในโลกปัจจุบันให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เห็นได้จากกรอบแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีกําหนดมีการพัฒนา 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่

(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2555: 14) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World -Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการ

จัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นํามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนการยกระดับการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
 

2. แนวทางการการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

 แนวทางของการจ ัดการศึกษาของไทยที่มีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคลื่อนไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความ

เป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และด้านการสร้างความ

ร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และมุ่งเข้าสู่อาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกับคุณลักษณะผู้เรียนท่ี

พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะท่ีตลาดแรงงานมีความต้องการ รวมท้ังเป็นการวางรากฐานการศึกษาของไทยให้

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
  
3. ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างไร 
 

       ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน 
และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือการ

ตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 
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(Information and Communication Technology) มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ

ความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วของสถานศึกษา 
 
4. แนวทางการนําเทคโนโลยีมาใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ 
 

1. Cloud Computing เป็นเสมือนมีบริการ Server บน Internet ซ่ึงสถานศึกษาไม่จําเป็นต้องวางระบบ Server 
ของตนเองในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการประหยัดงบประมาณของสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดเก็บข้อมูล (Storage)  
2. Mobility Devices ได้แก่อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถใช้งานได้ทุกสถานท่ีและสามารถเข้าถึงอย่างอิสระเพ่ือการใช้

งานแบบเคลื่อนท่ีได้  
3. Social Network ในยุคท่ีสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อของคนในสังคมเป็น

อย่างมากไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ Instagram ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถท่ีจะ

เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา ปัจจุบันนี้สื่อสังคม

ออนไลน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารงานหรือทําลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาได้

เช่นกัน 
4. Internet of Things (IoT) ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ภายในปี ค.ศ. 2020 นี้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิต 

ประจําวันจะใช้การเชื่อมต่อผ่าน Internet เป็นหลัก 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ถ้ารู้จักนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน

บริหารงานต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงบประมาณ

การเงิน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมตลอดจนงานความสัมพันธ์กับชุมชน เหล่านี้สถานศึกษาจะต้องสร้าง

ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารต้องนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง

เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างคุ้มค่า 
 

5. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
 

      ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจําเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(ICT) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่า
แท้จริง ดังน้ันคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลจึงควรเป็นดังต่อไปนี้  

1. กําหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
2. การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. การสร้างวัฒนธรรมการทํางานและบรรยากาศสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงาน

สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ตลอดเวลา 
4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานอย่างได้เหมาะสม 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นําความรู้ความสามารถด้าน ICT 

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 
7. จัดให้มีระบบการกํากับติดตามและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษาท้ังครูอาจารย์ บุคลากร

ทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นนี้มีผลต่อการใช้ภาวะผู้นํา ICT (ICT Leadership) ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นอย่างมากเพราะภาวะผู้นํา ICT หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการเรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงด้าน ICT สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษายุคใหม่ต้องมีภาวะผู้นําแบบใหม่ท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนําผู้อ่ืนไปสู่เป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ การท่ีจะนําพาทุกคนในสถาบันไปสู่สังคมความรู้ สังคมเครือข่ายท่ีมีความเป็นดิจิทัลสูง ผู้บริหารจึงต้องมี

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลายได้ ซ่ึงภาวะ

ผู้นํามีหลายรูปแบบท่ีจะนํามาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
วิโรจน์ สารรัตนะ (2557: 28) ได้ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีภาวะผู้นําไว้หลากหลาย เช่น ภาวะผู้นําแบบบูรณาการ

ภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ภาวะผู้นําเชิงระบบ ภาวะผู้นํารูปแบบท่ีน่าสนใจแบบหน่ึงและเป็นภาวะผู้นําแบบใหม่ท่ีเหมาะสม

ในยคุนี้ คือ ภาวะผู้นําดิจิทัล (Digital Leadership) ลักษณะส่วนบคุคลสําหรับภาวะผู้นําดิจิทัลนั้นคือผู้นําต้องมีความยืดหยุ่น 
(Flexible) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptable)  มีความอยากรู้อยากเห็นด้วยปัญญา (Intellectual Curiosity)  
ความหิวกระหายต่อความรู้ใหม่ (Hunger for New Knowledge) และมีนักวิชาการอีกหลายท่านท่ี กล่าวถึงความเป็นผู้นําใน

ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีว่ามีคุณลักษณะบทบาทและทักษะต่าง ๆ ของผู้นําในยุคนี้ไว้ดังน้ี  
 ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2560: 20-23) อธิบายว่าบทบาทหน้าท่ีของผู้นํายุคดิจิทัล (Digital Leader) ต้องมีดังน้ี 

1. ผสมผสานปัจจัย “3C”เข้าด้วยกัน คือ สภาพแวดล้อมการทํางาน (Climate) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
และความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)  

2. ผลักดันให้หน่วยงานคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง   
3. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  
4. พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ มาแทนท่ีสินค้าหรือบริการเดิมท่ีเริ่มล้าสมัย  
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี บูรณาการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าทดลองเพื่อนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ 
6. บริหารองค์กรด้วยดิจิทัล นําระบบอัตโนมัติ  (Automation) หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทํางานร่วมกับ

บุคลากร  
ต้องลักษณ์ บุญธรรม (2559: 217-223) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะผู้นําท่ีเป็นนวัตกรรมสําหรับผู้นําทาง

การศึกษา ประกอบด้วยทักษะสําคัญ 5 ประการ คือ   
1. การเชื่อมโยง (Associating) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องมีทักษะการเชื่อมโยงสําหรับการคิดสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ ๆ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือทําให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมิติ ควรบริหารงานเป็นทีมเพ่ือให้เกิด มุมมอง
จากประสบการณ์ท่ีต่างกันและสามารถนํามาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อีกท้ังสนับสนุนให้มีการจัดอภิปราย แลกเปล่ียน 
(Sharing Forum) เพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนมุมมองและเข้าใจความเชื่อมโยงของงานในสถานศึกษาได้อย่างสมํ่าเสมอ  

2. การต้ังคําถาม (Questioning) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องพัฒนาทักษะการต้ังคําถามด้วยการต้ังคําถาม

ต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบต่อยอดคําถามท่ีดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา

เกิดการคิดนอกกรอบ สนับสนุนให้มีการสอบถาม มีทัศนคติท่ีดีเปิดใจรับฟัง การกล้าโต้แย้งเม่ือมีความคิดเห็นแตกต่าง 
3. การสังเกต (Observing)  การเป็นผู้นําทางการศึกษาควรมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ  

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนรวมถึงศิษย์เก่า เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงโอกาสและแนวคิดทางใหม่ ๆ การสังเกตเพื่อหาข้อค้นพบใหม่ก็ควรจะทําควบคู่ไปกับการตั้งคําถามการสังเกต พฤติกรรม

ต่าง ๆ จะกลายเป็นข้อค้นพบสําคัญสําหรับองค์กรทางการศึกษา  
4. การทดลอง (Experimenting) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ท่ีนําข้อสังเกต 

การตั้งสมมติฐานต่าง ๆ มาค้นคว้าทดลอง พร้อมท่ีจะเรียนรู้และแก้ไขจากส่ิงท่ีผิดพลาด เพ่ือนําความคิดนั้นมาทดลอง นําสู่การ
ปฏิบัติได้จริงโดยการสร้างต้นแบบทําให้เกิดการตกผลึกทางความคิดชัดเจนขึ้น องค์กรทางศึกษาท่ีมุ่งเน้นและให้ ความสําคัญ
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กับเรื่องของนวัตกรรมไม่ควรปิดกั้นบุคลากรท่ีจะเรียนรู้ การได้ทดลองหรือลองผิดลองถูกนั้นจะทําให้เห็นถึง โอกาสและความ
เป็นไปได้ของส่ิงใหม่ซ่ึงจะทําให้ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายข้ึน  

5. เครือข่ายสัมพันธ์ (Networking) การมีเครือข่ายสัมพันธ์หรือความรู้ในลักษณะท่ีหลากหลายในวงการอาชีพ

ต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้นําทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ได้มุมมองสะท้อนกลับท่ีแตกต่างกันออกไป ทําให้การคิดค้นแนวปฏิบัติ

ใหม่ ๆ หรือการคิดค้นนวัตกรรมท่ีขยายผลในวงกว้างข้ึน  
ผู้นําทางการศึกษาควรสนับสนุนให้มีการประชุมหารือ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกและมีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับสายอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากย่ิงข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

สื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถท่ีจะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและ
เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นกลไกสําคัญต่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 
21 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. นักสร้างสรรค์ (Creative) ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ควรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเองหรือบุคลากรภายใน

โรงเรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการสื่อสารกับผู้บริหารใน

รูปแบบต่าง ๆ  นอกจากน้ีผู้บริหารควรทําหน้าท่ีเป็นผู้ฟังท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงภารกิจแต่ละด้านได้เป็น

อย่างดีและเป็นการช่วยลดทอนปัญหาภายในองค์กร 
3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) ผู้บริหารต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งท่ีเป็นไปได้ และต้องมีความสามารถ

ในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมท้ังหมด นอกจากน้ีต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างชุมชน (Builds Community) ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีการประสานเชื่อมโยงกับบุคคลในชุมชน

อย่างเหมาะสม มีการเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกและ

ต้องสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
5. การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถมองเห็นเหตุการณ์ใน

อนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยํา ด้วยสายตาท่ีกว้างไกล จากประสบการณ์ท่ีสะสมมานานปีด้วยการศึกษาและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมท้ังระบบข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
6. สร้างพลังบวก (Positive Energy) ผู้บริหารที่ดี ควรเสริมสร้างความรู้สึกในแง่บวก ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่ง

ของวัฒนธรรมในการทํางานท่ีอบอุ่น โดยความรู้สึกในแง่บวกจะก่อให้เกิดการยอมรับความเห็นต่าง การมีความคิดสร้างสรรค์ 
และช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 

7. ความเชื่อม่ัน (Confidence) ผู้บริหารต้องมีความม่ันใจ เข้าถึงได้ง่าย มีความโดดเด่น ในฐานะผู้บริหารต้องกล้า

ตัดสินใจและกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสร้างความเชื่อถือในชุมชนโรงเรียน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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8. ความมุ่งม่ันและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งม่ันและความทุ่มเท

อย่างจริงจังเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ครูและนักเรียนเกิดความมุ่งม่ันและความทุ่มเทต่อการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
9. ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารต้องแสวงหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอเพราะการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 นั้นผู้บริหารเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
10. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผู้บริหารมีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีต้องเอื้อต่อทุกคน

ในโรงเรียน คือ ต้องมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
11. ตัวแบบท่ีดี (Good Model) ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องรู้ ฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกัน 

การสื่อสารท่ีดีและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สรุปผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้นําท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมีบทบาทต่อการกําหนด

ทิศทาง นโยบาย และนําพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงจําเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้ท้ัง เชิงทฤษฎี  
การปฏิบัติและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงโลก คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
การสร้างพลังบวก ตัวแบบท่ีดีสู่สังคมภายในชุมชน  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านการบริหารองค์การ  
การบริหารงานบุคคล ทํางานเป็นทีม ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การกําหนดทิศทางขององค์กร การรับรู้ไว การตัดสิน  
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 
7. ทําไมต้องพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนําไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพจากการติดตามผลการจัดการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า อุปสรรคในการจัดการศึกษาท่ีต้องเร่งรัดแก้ไข ได้แก่ คุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาประกอบกับ  กระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

สร้างประชาคมอาเซียนด้วยการจัดการศึกษาให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในกรอบและเพื่อ

สนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
และพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ จึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการว่า “โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
class standard school)” เพ่ือแก้ปัญหาและรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2554:12)  
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World–class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนํามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เทียบเท่าสากล ซ่ึงเร่ิมดําเนินการกับโรงเรียนนําร่องจํานวน 500 โรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 
2553 ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็น

สากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
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ทักษะให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร  2 ภาษาล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยกําาหนดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีมีความเป็นสากล 
ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การเขียนความเรียงข้ันสูง กิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์และโลกศึกษา และ 3) ยกระดับการ

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ซ่ึงในจํานวน 500 โรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
381 โรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน ท้ังนี้การดําเนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียน มาตรฐานสากลจะมุ่ง

พัฒนา 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น หลักสูตร English Program(EP) Mini 
English Program(MEP) International English Program(IEP) ห รือ International Baccalaureate (IB) ห รือหลักสู ตร

ความเป็นเลิศเฉพาะทางนํามาปรับ หลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับ 2) พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  3) พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2  และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับสํานักพัฒนาครู

และบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 5) พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียน

มาตรฐานสากลการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ขวัญชีวา วรรณพินทุ, 2540: 95)  
โรงเรียนซ่ึงถือว่าเป็นองค์การทางการศึกษาหรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญในการผลิตบุคลากรซ่ึง

เป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ จึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนั้นสิ่งสําคัญ

มากคือ ต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี เป้าหมายสําคัญคือการท่ีจะทําให้การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนเท่าเทียมหรือใกล้เคียงนานา

อารยประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงจําเป็นต้องการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท้ังระบบคุณภาพของ

โรงเรียน จึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม รับมือกับ

ภาวะการณ์ต่าง ๆ มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการพัฒนาการศึกษา มีระบบการเรียนการ

สอนท่ีดี มีอปุกรณ์ครบครัน มีห้องสมุด มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมมีบุคลากรครูท่ีมีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครูเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กมีความอบอุ่นมีกระบวนการ

คิดด้วยตนเอง กล้าถาม กล้าพูด กล้าแสดงออก มีมารยาทท่ีดีงาม มีศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมเพ่ือพร้อมนําไปปรับใช้ในการ

ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ดังนั้นบุลากรครูท่ีดีจะต้องเอาใจใส่ สอดส่องดูแลทุกข์สุข ช่วยเหลือนักเรียน

อย่างใกล้ชิด ด้วยความเต็มใจเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมสิ่งท่ีดีต่าง ๆ ให้นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดีสิ่งเหล่านี้จะเป็น เครื่องกล่อมเกลา
ให้นักเรียนเป็นคนดีพร้อมก้าวสู่การดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (ดิเรก วรรณเศียร, 2551: 105) 

 
8. แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

  การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดย
จะต้องดําเนินการท้ังระบบ คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ มิใช่เป็นการจัด

การศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียนหรือเพียงจัดทําแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยจะต้องมีจุดหมายและทิศทางท่ีชัดเจน คือ  
1. เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันนําท่ีมีคุณภาพ

การศึกษาสูง ได้แก่ ประเทศท่ีประสบความสําเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS โดยคํานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนทางด้านสติปัญญา ความสามารถและความถนัด มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและรู้ใจ มีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ  
2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ท้ังนี้เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนดําเนินไปตามมาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานของประเทศชั้นนําท่ี มีคุณภาพการศึกษาสูงท้ังหลาย แต่ในสภาพความเป็นจริงการดําเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบว่า มีความแตกต่างกันท้ังบริบท ศักยภาพ ขนาดของโรงเรียน รวมท้ังสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ดังนั้นเพ่ือให้

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนเกิดการพัฒนา จึงกําหนดให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็น 3 
ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: SCQA) 
ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office of the 

Basic Education Commission Quality Award: OBECQA)  
ระดับท่ี 3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จด้านผู้เรียน มี 5 เป้าหมาย ดงันี้  

3.1. เป็นเลิศทางวิชาการ : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต่ํากว่า

นักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  
3.2. สื่อสารสองภาษา : นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต่ํากว่านักเรียน

ของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  
3.3. ล้ําหน้าทางความคิด : นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดและทักษะและความชํานาญในการใช้ 

ICT ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต่ํากว่านักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  
3.4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : นักเรียนมีทักษะและความสามารถเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study) และมีศักยภาพ ทักษะและความสามารถในการผลิตผลงานต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ เทียบได้ไม่ต่ํากว่า

นักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  
3.5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ลักษณะเฉพาะของชาติต่าง ๆ ในระดับสูง มีความมุ่งม่ันจริงจังในการทํางาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีจิตสาธารณะ  
มีสํานึกในการบริการสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต่ํากว่านักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ

การศึกษาสูง 
 
9. การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการซัพพลายเชนกับการบริหารการศึกษา 
 

ซับพลายเชนเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงสามารถประยุกต์หลักการและแนวคิดไปใช้ในการ

บริหารจัดการได้กับองค์กรทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่องค์กรทางการศึกษาและสถานศึกษา ความคิดรวบยอด (Concept) ของ
การจัดการซัพพลายเชนในการบริหารจัดการองค์กร คือวิธีการหรือเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรการศึกษาท่ีมุ่งเน้น

ความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสมดุลและเหมาะสมท่ีสุด ปัจจุบันการ

จัดการซัพพลายเชนในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีอยู่แล้วและทําอยู่แล้ว เพียงแต่

ในวงการศึกษาไม่คุ้นเคยกับคํานี้ เม่ือเทียบเคียงแนวคิดและหลักการแล้วรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา จึงมี
นัยของการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1. รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management Model : PBM Model) เป็นการบริหาร

ท่ีให้ความสําคัญต่อผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การท้ังในและแง่ของปัจจัยนําเข้า  
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กระบวนการ ผลผลิต ซ่ึงจะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indications : KPI) รวมท้ังการ

กําหนดเป้าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกของ
องค์การและตลอดจนถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องด้วย จึงเป็นการบริหารเพ่ือการจัดหา

ให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรในการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และการได้ผลงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์การ (effectiveness) 

2. รูปแบบการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน(School Based Management : SBM Model) เป็นการกระจาย

อํานาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปให้โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์กลาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียน มีอํานาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ คล่องตัวในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
โดยให้ความสําคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผน ติดตามผล พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน โดยมีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) 3) หลักการคืนอํานาจการศึกษาให้ประชาชน 
(Return Power to People) 4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing)  5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and 
Balance)  

3. รูปแบบการประกันคุณภาพสภานศึกษา (School Quality Assurance Model : SQA Model) เป็นกลไก

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท้ังในและนอกสถานศึกษา โดยการ
ดําเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอํานาจให้ทุกฝ่ายเข้ามากําหนดนโยบาย วางแผน กํากับติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงให้สถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
4. รูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์กร (Total Based Management Model :TQA Model) เป็นระบบการ

บริหารงานท่ีเน้นคุณภาพในทุกด้านทุกกิจกรรมขององค์การ โดยทุกคนต้องให้ความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบเป็นระบบ

การปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสําคัญ คือ 1) การมุ่งเน้นความสําคัญของลูกค้า 
(Customer Focus) 2) การปรับประปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement)  3) การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 
(Total Involvement)  

ตามแนวคิดของผู้เขียน การท่ีจะบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลน้ัน โรงเรียนส่วนใหญ่มักประสบปัญหา

คล้ายคลึง กัน 4 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ  
โดยเฉพาะงานวิชาการของโรงเรียนขนาดต่างกัน การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การนําผลการประเมินงาน/ โครงการมาใช้วางแผน
ปรับปรุงพัฒนางานยังมีน้อย 2) ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่าครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ ครูไม่ครบชั้นและนักเรียนมีจํานวน

น้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอ่ืนท่ีครูจําเป็นต้องปฏิบัติ 3) ปัญหาด้านความ

พร้อมเกี่ยวกับปัจจัย สนับสนุน การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลายเกณฑ์ เพราะต้องคํานึงถึง

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก เนื่องจาก
ผู้ปกครองยากจน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กร 
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ก็ไม่มีบทบาทมากนัก หรือ 
มีน้อยมากหรือไม่มีเลย ในบางพ้ืนท่ีชุมชน ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน

และการเรียนของบุตรหลานได้ ท้ังนี้ทางรัฐบาลควรจะพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ของประเทศให้สมบูรณ์โดยมี

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในประเทศและ

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือนํามาใช้ติดตามและพัฒนา

การศึกษาของประเทศในภาพรวมได้ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความต้องการไปสู่มาตรฐานสากลน้ัน จะต้องมีการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ี

เอ้ืออํานวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 
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สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ท้ังในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด 
และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนท่ีสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน เป็นท่ีชื่นชมของชุมชน ซ่ึงจะต้ององค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียนท้ังส่วนท่ีเป็นบริบท (Context) ปัจจัย

นําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output หรือ Product) ซ่ึงเป็นแนวคิดการใช้องค์ประกอบเชิงระบบ 
(System Approach) เข้ามาเป็นกรอบการพิจารณาดังนี้ 

1) ด้านบริบท (Context) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการ

จัดการศึกษา 
2) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร ครู เป็นบุคลากรมืออาชีพ ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และ

งบประมาณได้มาตรฐาน เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอ หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

หลากหลาย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานยุทธศาสตร์ 
3) ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการบริหารจัดการ โดยเน้น

โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน  
ด้านผลผลิต (Output หรือ Product) ผู้เรียน มีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน มีความรู้ คุณธรรม โรงเรียนเป็นท่ีชื่น

ชมของชมุชน เป็นแบบอย่างของโรงเรียนอ่ืน 
 

10. บทสรุป 
 

 ผู้บริหารในยุคดิจิทัล จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎีความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาให้

ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ 4 ด้าน ดังนี้ 1. คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน ประกอบด้วย 
ความรู้ทางวิชาการ นักประกอบการ นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการความสามารถด้านเทคโนโลยีนักสร้างพลังและแรง

บันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบท่ีดีและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกจากน้ันแล้วสิ่งสําคัญของผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน คือ 
1) ผู้บริหารต้องทําความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง 2) ผู้บริหารต้องสร้างการเปล่ียนแปลง 3) ผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนความ

เปลี่ยนแปลง 4) ปฏิรูป เป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 5) ประชาธิปไตย 6) ประสาน 7) 
ประนีประนอม 8) ประชาสัมพันธ์และ 9) ประชาสงเคราะห์ 2. ทักษะสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยทักษะ 
ต่าง ๆ ดังนี้การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทํางานเป็นทีมเทคโนโลยีและดิจิทัล  
การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์และมนุษยสัมพันธ์ 3. บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะ

ผู้นําทางวิชาการ บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาทใน

การบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการกําหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ์ บทบาทในการประสานสัมพันธ์กับ

ชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 4. คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของผู้บริหารการนําหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยติดตัว 
ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับตนเองคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีการบริหารและคุณธรรมจริยธรรม  
ผู้บริหารเองต้องมีการเปลี่ยนการบริหารโดยการสร้างคนเป็นผู้นํา การเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาตนรอบด้าน เพ่ือสร้าง 3L คือ 
Student Learning Teacher Learning และ Systems Learning ต้องบริหารให้ได้ระบบการศึกษาท่ีรับผิดชอบต่อผลงานใน

ทุกระดับ  ทุกด้าน  และระบบท่ี เปิดและมีปฏิสัมพันธ์รอบด้าน  คือ  เชื่ อมโยงกับสังคม  เป็น  change & Learning 
Management การบริหารศึกษาไทยต้องบริหารเพ่ือเรียกคุณค่าและศักด์ิศรีของสถาบันวิชาชีพครูให้ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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บริหารการศกึษาไทยในยุค 4.0: Big Data ในการบริหารสถานศึกษา 
Educational Management in Thailand 4.0: Big Data in School Administration 

 

จักรพันธ์ุ แก้วกัญหา1  และนภาเดช บุญเชิดชู2 

 
1วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

2สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 

 ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” แนวคิดท่ีต้องมี
การสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเองสามารถรองรับภาคการผลิตและบริการ ภาคการศึกษาจึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการตอบสนอง
ในแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาเศรฐกิจ แผนพัฒนาการศึกษา และปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือก้าวเข้าสู่ “การศึกษา
ยุค 4.0” อย่างเป็นรูปธรรม ในยุคท่ีข้อมูลของผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา 
มีความหลากหลายและมีจํานวนมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องมีทักษะและความรู้อย่างเพียงพอในการประยุกต์ใช้
ฐานระบบฐานข้อมูลต่างเพื่อนําไปวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจและจัดทํานโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาชาติสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
คําสําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษา  การศึกษายุค 4.0  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา 
 

Abstract 
  
 Thailand, 4.0 technology, creativity and innovation to a "sustainable prosperity" concept that needs 
to be building its own capacity for innovation, production and service sectors. We need to accelerate the 
education sector response to the national development plan. Economic development plan Education 
Development Plan And reform the curriculum to students. To enter the "era of 4.0", concretely. In the era 
of the students, parents, teachers establishment. Or stakeholders in education There are diverse and 
numerous. School administrators need to have adequate knowledge and skills in the application database.   
For decision making and policy making in education in accordance with national development plans. In 
response to the needs of developing nations to Thailand 4.0 
 
Keyword school administrators, education 4.0, stakeholders in education 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวประกอบกับ

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงมีหัวใจสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน
ปี พ.ศ. 2504 ได้เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ซ่ึงก็คือยุคไทยแลนด์ 1.0 ท่ีเน้นการเกษตรเป็นหลัก 
ประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 2.0 ซ่ึงมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่
ซับซ้อนมาก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนังเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 3.0 ท่ี มุ่งเน้นด้าน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนและการส่งออก โดยมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่ประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับจ้าง

ในการผลิตเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น (โพยม จันทร์

น้อย, 2560) การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาต่างชาติเหมือนแต่

ก่อน เป้าหมายสําคัญของ ไทยแลนด์ 4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “ม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน”กล่าวคือการทํา

ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ คนหรือทรัพยากร

มนุษย์นับเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญและมีความจําเป็นมากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศ โดยการเป็นผู้ท่ีนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาของประเทศจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 
4.0” ด้วยเช่นเดียวกัน วิวัฒนาการของการศึกษาไทยเริ่มต้ังแต่ การศึกษา 1.0 คือ การจัดการศึกษาท่ีการสอนแบบครูเป็นผู้ให้

นักเรียนเป็นผู้รับเน้นการท่องจําตําราและทําแบบฝึกหัดตามตํารา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน

แต่ละคน การศึกษา 2.0 คือ การจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง

เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษา 3.0 คือ การจัดการศึกษาท่ี

เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทาง

สังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมี
บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การศึกษา 4.0  คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเคร่ืองกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์

นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ เพราะการศึกษาเป็น

เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคล (เสาวลักษณ์   พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2559: 2; นวรัตน์ รามสูตและ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559; นพรัตน์มีศรีและอมรินทร์เทวตา. 2561) ในแวดวงการศึกษาได้มีการกล่าวถึงการก้าวสู่ยุค ไทย

แลนด์ 4.0 กันอย่างกว้างขวาง และมีความต่ืนตัว เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเร่งดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให้กับเด็กไทย 
เพ่ือการก้าวเข้าสู่ ยุค  4.0 ได้อย่างเป็น  รูปธรรมในหลาย  ๆ  ด้าน  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญ เศรษฐศิลป์  รมช .
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559:) อธิบายว่าการศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เป็น

เพียงการให้ ความรู้กับคนหรือผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ นั่นหมายความว่า ในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ 
ตาม นอกจากความรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รับแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตไปด้วย โดยเฉพาะใน

ส่วนของผู้เรียนต้องสอนให้มี “ความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21” อันได้แก่ ทักษะการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียน/การทํางานเป็นทีม การมีภาวะผู้นําการสื่อสาร การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดคํานวณ การสร้างอาชีพและ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ดิเรก พรสีมา, 
2559) 
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

รัฐบาลได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการดําเนินการไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ซ่ึงจะนําไปสู่การ

พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ

เศรษฐกิจ เพ่ือก้าวสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0”นั้น“ผู้อํานวยการสถานศึกษา” ซ่ึงเป็นหัวหน้าสถานศึกษา ถือว่าเป็นกุญแจแห่ง

ความสําเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของ

นโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ผู้อํานวยการสถานศึกษา ต้องมีคุณลักษณะท่ีดี มีความรู้ความสามารถ เป็น

ผู้นําครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้

บรรลุผล ซ่ึงหมายถึง “มีสมรรถนะ” หรือขีดระดับความสามารถ (Competency) ของผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็น

ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาในคุณลักษณะด้าน

ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute) พฤติกรรม (Behavior) ประกอบกันทําให้สามารถ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกิดผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้วางไว้ กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (จักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล, 2560) 
เป็นอีกหลักทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษาท่ีน่าสนใจโดยประกอบด้วย 5 ด้าน 29 กลยุทธ์ ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ด้านท่ี 3 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ด้านท่ี 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 
กลยุทธ์ ด้าน ท่ี 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสําเร็จ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ โดยพบว่าบทสรุปการทดลองนําไปใช้ตามทฤษีมี

ความสําเร็จตามกลยุทธ์อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงจะทําให้เกิดความสําเร็จและความย่ังยืนในสถานศึกษา ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาควรเผยแพร่เพ่ือนําสู่การทดลองปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี

การศึกษาต่อไป 
 
3. การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้น ท้ังนี้เพ่ือให้สถานศึกษามีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆด้านยุคดิจิทัล 
(Digital Era) คือ ยุคของอิเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็วในการสื่อสารการส่งผ่านข้อมูลความรู้ต่าง ๆท่ี
มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ภาพหรือวิดีโอท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกท่ีและทุกเวลา 

1. ความเป็นมายุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era) การพัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคดิจิทัลใน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และอิเทอร์

เน็ต ซ่ึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีน่ีเอง ทําให้ครู อาจารย์และนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้

โดยไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองเวลาหรือแม้แต่สถานท่ี คุณลักษณะยุคดิจิทัลท่ีสําคัญตาม 3 ประการคือ 
 1. ความรวดเร็วในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ของผู้ใช้ 

             2. การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่ไม่มีขอบเขตหรือข้อจํากัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทําให้สามารถเข้าถึง รับรู้ และ 
เรียนรู้ได้ทุกท่ี และทุกเวลา 
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             3. การใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆให้ทุกคนสามารถจัดเก็บ เข้าถึง ใช้พัฒนาความรู้ เผยแพร่

และแบ่งปันความรู้ได้อย่างท่ัวถึง 
คุณลักษณะสําคัญของยุคดิจิทัลข้างต้นนี้จึงมีผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของระบบสารสนเทศ (Information System) เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ของสถานศึกษาซ่ึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลของการบริหาร

สถานศึกษา ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีถูกต้องย่อมมีผล

ทําให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การบริหารงานของสถานศึกษา 
 2. ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้าน การ

บริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การ
บริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูล

ของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่าง ๆตามท่ีกล่าวมาแล้วของสถานศึกษา 
3. ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็น

สิ่งจําเป็นในยุคปัจจุบันท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาและเรียนรู้ในการเทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ดังน้ี 

1. Cloud Computing เป็นเสมือนมี Server บน Internet ซ่ึงสถานศึกษาไม่จําเป็นต้องวาง ระบบ Server ของ
ตนเองในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการประหยัดงบประมาณของสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดเก็บข้อมูล (Storage) การใช้ Software และการลงทุนด้าน Hardware รวมท้ังการลงทุนด้านบุคลากรผู้ดูแลระบบ 
เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เอกชนท่ีให้บริการ Cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure, IBM/SoftLayer and Google Compute Engine ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร  Cloud ขึ้ น กั บ 
Applications หรือ Software ท่ีจะใช้ขนาดความจุท่ีต้องการในการเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ (Connectivity) 
    2. Mobility Devices คือ อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถใช้งานได้ทุกสถานท่ีท้ังหลาย โทรศัพท์มือถือ Smart Phones, 
Tablet PC และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ มีความสามารถเข้าถึงอย่างอิสระเพ่ือการใช้งานแบบเคลื่อนท่ีได้ เพราะอุปกรณ์

เหล่านี้มี Applications ท่ีช่วยให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์บุคลากรสถานศึกษา หรือแม้แต่นักเรียนก็สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จากสถิติผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปี คศ. 1990 มีเพียง 0.2 % 
ของประชากร แต่ในปี คศ. 2015 เพ่ิมข้ึนถึง 50% ของประชากรในขณะที่อดีตใช้ได้พียงการโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว (Single 
purpose) แต่ปัจจุบันนี้เป็นแบบ Multipurpose 

3. Social Network ในยุคท่ีสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อของคนในสังคมเป็น

อย่างมากไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ Instagram ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถท่ีจะ

เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เช่น กลุ่ม LINE เพ่ือการ

สื่อสารท่ีรวดเร็วท่ัวถึงเฉพาะกลุ่มในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการทํางานท่ีไม่เป็นทางการ แต่ไม่ควรใช้ในการ

สั่งงานหรือการบริหารท่ีเป็นทางการ เป็นต้น ปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการ

บริหารงานหรือทําลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาได้เช่นกัน 
4. Internet of Things (IoT) ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ภายในปึ คศ. 2020 นี้ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันจะใช้การเชื่อมต่อผ่าน Internet เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สํานักงานในบ้าน Smart 
Phones, Tablet PC หรือ แม้กระท่ังนาฬิกาของใช้ส่วนบุคคล IoT นี้จะสามารถนํามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เรียนการสอนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารให้เป็น Smart Office ได้ หรือแม้แต่การนําแนวคิด Work at Home มา
ใช้ในอนาคต 

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ถ้ารู้จักนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการ
เรียนการสอน ครูต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้จากโลกภายนอกสู่ห้องเรียนโดยผ่าน Internet ทําให้นักเรียนสนุกกับการ

เรียนรู้มากข้ึน ครูสามารถเล่นบทบาทเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบสืบสอบ ( Inquiry Learning) 
หรือเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Collaborative Learning) ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนได้ นอกจากนี้ครูอาจารย์ยังสามารถสร้าง

บรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นแบบชั้นเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) ได้อีกด้วย เทคโนโลยีไม่สามารถมาสอนแทนครูได้แต่ครูท่ี

ไม่ใช้เทคโนโลยีจะต้องถูกแทนท่ีโดยครูท่ีมีความสามารถใช้เทคโนโลยี และในการบริหารการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบ

ริหางานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ตลอดจนงานความสัมพันธ์กับชุมชน เหล่านี้สถานศึกษาจะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารต้องนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างคุ้มค่า 
 
4. Big data กับการบริหารการศึกษา 
 

Big Data คือ ข้อมูลจํานวนมากมหาศาลทุกเรื่อง ทุกด้าน ทุกรูปแบบท่ีสามรถบันทึกไว้ในฐานข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็น

ตัวอักษร ภาพ หรือเสียง ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลท่ีมีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่าง ๆ 
หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data)  เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) หรือข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Data) เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) เช่น Facebook, twitter 
หรือ ไฟล์จําพวกมีเดีย เป็นต้น โดยอาจจะเป็นข้อมูลท่ีมาจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท่ีมาจากการติดต่อสื่อสาร 
หรือจากทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ท้ังหมดนี้ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบท่ีรอการนํามาประมวลและ

วิเคราะห์ฐานข้อมูล เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หรือสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับว่าต้องการนําข้อมูลเหล่านั้น

ไปใช้งานด้านใด ในปัจจุบันนิยมทํา Big Data Analysis เพ่ือใช้ในการสําหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ เพ่ือใช้ดู

แนวโน้มสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการคิดและตัดสินใจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบท่ีองค์กรสามารถนําไปใช้

ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลท่ีหลายส่วนท่ีเป็นประโยชน์ในทางอ้อมท่ีสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือ

สถานศึกษา เช่น เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษามากข้ึน คาดการณ์แนวโน้มของกระแสหรือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน คาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน พัฒนาการเรียนการสอนการการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
คุณลักษณะสําคัญของ Big Data มีอยู่ 4 ประการคือ ต้องเป็นข้อมูลท่ีมีจํานวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มี

ความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนํามาใช้เป็น

ข้อมูลท่ีสมบูรณ์เพ่ือนํามาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) 
จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญและจุดประสงค์หลักในการนําเอา Big Data เข้ามาใช้ในวางการการศึกษาคือ การพัฒนาผล

การศึกษาและพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือช่วยพัฒนาผลการเรียน พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน โดยการนําเอาข้อมูลของ
นักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์และแบบนําประวัติข้อมูลท่ีผ่านมามา

วิเคราะห์ ซ่ึงจะได้ลักษณะจําเพาะรายบุคคลของนักเรียนมา ท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือค้นหาแนวทางหรือวิธีการสอนท่ีได้ผลท่ีสุด 
การสร้าง การจัดโปรแกรมการเรียน การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสามารถช่วยในการจัดหลักสูตรรายวิชาท่ี

เหมาะกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยเฉพาะแผนการเรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ท่ีข้อมูลสามารถช่วยนักศึกษาใน

การจัดวิชาท่ีเหมาะสมและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเหมาะกับตัวเองให้มากท่ีสุด ซ่ึงหมายความว่านักศึกษาจะมีโอกาสใน

การสร้างแผนการเรียนท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะของตัวเองและเข้ากับตัวเองมากที่สุด ได้เรียนในวิชาท่ีเป็นความถนัดและได้
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ทํางานในส่วนท่ีสนใจ อีกท้ังยังมีระบบติดตามการเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนและวางแผนการเรียนในอนาคตได้

อีกด้วย 
การพัฒนาและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบเรียลไทม์ เม่ือผู้เรียนลงเรียนในแผนการเรียนและรายวิชาท่ีเป็นแบบ

เฉพาะของตัวเองแล้ว Big Data จะมีบทบาทในการตามเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพ่ือดูพัฒนาการในการเรียนและนําข้อมูลนั้น

มาวิเคราะห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถช่วยเหลือได้อย่างเจาะจงและถูกจุดสําหรับผู้เรียนแต่ละคน ซ่ึงจะนําไปสู่การทํา

ความเข้าใจในบทเรียนท่ีรวดเร็วข้ึนและผลการเรียนท่ีดีย่ิงข้ึน อีกท้ังตัวระบบยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามผู้เรียนทุก

คนแบบเรียลไทม์อีกด้วย 
เม่ือได้รับข้อมูลของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ หมายถึง เราสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาแบบเรียนและจัดแผนการ

เรียนได้ และระบบวิเคราะห์ยังสามารถช่วยบอกได้อีกว่าจุดไดหรือหัวข้อไดท่ียากต่อการทําความเข้าใจของนักเรียน โดย
วิเคราะห์จากความถี่ในการอ่านหนังสือแต่ละบท ระยะเวลาท่ีใช้งาน และจํานวนคําถามท่ีเกี่ยวกับบทเรียนนั้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้เรียนแต่ละคนว่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละระดับ ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนก็
จะมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกันออกไป และวิธีการเรียนท่ีแตกต่างกันนั้นเองท่ีมีผลต่อผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ 

จากการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไปในทางท่ีดีย่ิงข้ึนและในบางคร้ังก็ยัง

ช่วยลดอัตราการถอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย การถอนรายวิชานั้นถือว่าเป็นผลลัพธ์ท่ีไม่ดีต่อการ

ประเมินการศึกษา ซ่ึงเม่ือนักศึกษาได้รับการติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิดและได้รับคําแนะนําท่ีถูกจุดก็จะสามารถช่วยลด

อัตราการถอนรายวิชาตรงนี้ได้ การใช้การวิเคราะห์เข้ามาช่วยจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกของผลการเรียนของ

ผู้เรียนในอนาคตได้ โดยการทํานายล่วงหน้านี้จะสามารถช่วยให้ทางสถาบันปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสอนได้ทันหากผลการ

คาดการณ์ออกมาในแง่ลบ เป็นการช่วยให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ในอนาคตอันใกล้ Big Data จะย่ิงมีบทบาทมากขึ้นในวงการการศึกษา ท้ังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งจะ

เริ่มมีการนําเอา Big Data เข้ามาใช้มากข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือใช้พัฒนาผลการการศึกษาของผู้เรียน โดยคนเรียนเก่งก็ได้จะรับการ

สนับสนุนทักษะท่ีชํานาญให้ย่ิงเกิดความเชี่ยวชาญ ในขณะท่ีคนท่ีมีผลการเรียนด้อยก็จะได้รับการขัดเกลาท่ีถูกจุด 
ข้อมูลนักเรียนท่ีจะนํามาวิเคราะห์นั้นก็มีตั้งแต่ พฤติกรรมขณะเรียน เช่น ค้นหาข้อมูลทํางานจากที่ไหน และ

เปอร์เซ็นความสําเร็จในการทํางานส่ง เป็นต้น และพฤติกรรมขณะสอบ เช่น ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําข้อสอบ (e-exam) การ
ข้ามข้อสอบ และความสัมพันธ์ของคําตอบในข้อสอบแต่ละข้อ เป็นต้น นอกจากน้ี Big Data ยังสามารถช่วยในการแบ่งกลุ่ม

ผู้เรียนในการทํารายงานหรือแบ่งกลุ่มเรียนได้อีกด้วย โดยจะแบ่งตามลักษณะของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมและรูปแบบการเรียนท่ี

ใกล้เคียงกันหรือมีความชอบคล้ายคลึงกันมาอยู่กลุ่มเดียว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด เป็นต้น 
ในการเสวนา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เร่ือง “Big Data กับกระทรวงศึกษาธิการ” รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ โศภณ นภาธร กล่าวในการเสวนา ไว้ว่า รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องและอยู่บนข้อเท็จจริง สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ

เชิงนโยบายของประเทศ ปัจจุบันข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอยู่จํานวนมาก แต่ข้อมูลกระจัดกระจาย และขาดการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ดังนั้นจะทําอย่างไรให้ข้อมูลได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ 
กิเลนทอง ให้ความเห็นว่า การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีข้อมูล (data) ท่ีเชื่อมโยง 
(linked) กับข้อมูลส่วนต่าง ๆ ท่ีสําคัญในการตอบคําถามเกี่ยวกับปัญหาพ้ืนฐานได้ กระทรวงศึกษาธิการควรตอบคําถาม

พ้ืนฐานของการศึกษา นําข้อมูลมาวิเคราะห์และวิจัย และตั้งคําถามในระยะยาว ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนในอนาคต โดยข้อมูลท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ คือ ข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลคะแนนทดสอบของเด็กรายบุคคล 
ข้อมูลครูรายบุคคล และข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละโรงเรียน เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ

ควรรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูลอย่างง่ายเพ่ือให้สะดวก

ต่อการใช้งาน เชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีอยู่ให้สามารถนําไปวิเคราะห์ได้สะดวก พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษากับข้อมูลด้านภาษีของประเทศ (Tax 
records) และข้อมูลประกันสังคม (Social Security records) เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเด็กรายบุคคล ครูผู้สอน และ
คะแนนทดสอบของเด็กรายบุคคล เพ่ือนํามาตอบคําถามเกี่ยวกับคุณภาพครูมีผลต่อการเรียนของเด็กหรือไม่ เป็นต้น 

ปัจจุบันมีเครื่องมือการออกแบบการเรียนรู้ให้ใช้ได้บนเว็บท่ีให้ผู้สอนแบ่งบันแนวคิดด้านการสอน ถ้าผู้เรียนใช้งาน

ผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนเดียวกัน เราก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ได้ การทําแบบนี้ เรียกว่า 
crowdsourced local data อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้สอนว่าจะตัดสินใจเลือกข้อมูลใดเพ่ือใช้สําหรับการออกแบบ

โปรแกรมการเรียนการสอนในอนาคตได้ 
ข้อมูลมหาศาล (Big data) จะสามารถปรับปรุงการสอน แต่ไม่ใช่ปราศจากการควบคุมของนักการศึกษา ปัจจุบันการ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลน้ี ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในความดูแลของมืออาชีพด้านเทคโนโลยีท่ีไม่ใช่นักการศึกษาและไม่เคย

แม้แต่จะสอนออนไลน์ เราจึงควรท่ีจะให้ผู้สอนท้ังหมดทํางานร่วมกันและผลิตการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แล้ว Big 
data ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวงการการศึกษามากข้ึน 

การศึกษาในยุค Big Data จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบฐานข้อมูลการศึกษาซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงวิถีใน

การเรียนรู้ของผู้เรียนในหลากหลายรูปแบบ เช่น แหล่งข้อมูลของการเรียนรู้ ปริมาณข้อมูลและชนิดของความรู้ และอื่น ๆ อีก
มากมาย เนื่องจากเป็นแหล่งขอมูลแบบเปิด ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกพ้ืนท่ี ทุกช่วงอายุ ทุก ๆ ชาติใน
โลกซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นยุค Disruptive ทางการศึกษา 
 
5. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคการเปล่ียนแปลงดิจิทัล 
 

      ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลจําเป็นท่ีจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิด
ประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง ดังน้ันคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลจึงควรเป็นดังต่อไปนี้  

1. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2. บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. สร้างวัฒนธรรมการทํางานและบรรยากาศสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงาน

สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

สมํ่าเสมอ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานอย่างดี 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นําความรู้ความสามารถด้าน ICT 

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 
7. จัดให้มีระบบการกํากับติดตามและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษาท้ังครูอาจารย์ 

บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษายุคใหม่ต้องมีภาวะผู้นําแบบใหม่ท่ีเหมาะสมในการที่จะนําผู้อ่ืนไปเป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ การท่ีจะนําพาทุกคนในสถาบันไปสู่สังคมความรู้ สังคมเครือข่ายท่ีมีความเป็นดิจิทัลสูง ผู้บริหารจึงต้องมี

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลายได้ ซ่ึงภาวะ

ผู้นํามีหลายรูปแบบท่ีจะนํามาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2560) อธิบายว่าบทบาทหน้าท่ีของผู้นํายุคดิจิทัล (Digital Leader) ต้องมีดังน้ี 
1. ผสมผสานปัจจัย “3C” เข้าด้วยกัน คือ สภาพแวดล้อมการทํางาน (Climate) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) และ

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
2. ผลักดันให้หน่วยงานคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง   
3. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  
4. พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ มาแทนท่ีสินค้าหรือบริการเดิมท่ีเริ่มล้าสมัย  
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี บูรณาการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าทดลองเพื่อนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  
6. บริหารองค์กรด้วยดิจิทัล นําระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทํางานร่วมกับบุคลากร 
ต้องลักษณ์ บุญธรรม (2559) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะผู้นําท่ีเป็นนวัตกรรมสําหรับผู้นําทางการศึกษา 

ประกอบด้วยทักษะสําคัญ 5 ประการคือ   
1. การเชื่อมโยง (Associating) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องมีทักษะการเชื่อมโยงสําหรับการคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ 

และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือทําให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายมิติ ควรบริหารงานเป็นทีมเพ่ือให้เกิด มุมมองจาก

ประสบการณ์ท่ีต่างกันและสามารถนํามาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อีกท้ังสนับสนุนให้มีการจัดอภิปราย แลกเปลี่ยน 
(Sharing Forum) เพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนมุมมองและเข้าใจความเชื่อมโยงของงานในสถานศึกษาได้อย่างสมํ่าเสมอ  

2. การต้ังคําถาม (Questioning) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องพัฒนาทักษะการต้ังคําถามด้วยการต้ังคําถามต่อสิ่ง

ต่าง ๆ อยู่เสมอเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบต่อยอดคําถามท่ีดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาเกิดการ

คิดนอกกรอบ สนับสนุนให้มีการสอบถาม มีทัศนคติท่ีดีเปิดใจรับฟัง การกล้าโต้แย้งเม่ือมีความคิดเห็นแตกต่าง  
3. การสังเกต (Observing)  การเป็นผู้นําทางการศึกษาควรมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ  

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนรวมถึงศิษย์เก่า เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงโอกาสและแนวคิดทางใหม่ ๆ การสังเกตเพื่อหาข้อค้นพบใหม่ก็ควรจะทําควบคู่ไปกับการตั้งคําถามการสังเกต พฤติกรรม

ต่าง ๆ จะกลายเป็นข้อค้นพบสําคัญสําหรับองค์กรทางการศึกษา  
4. การทดลอง (Experimenting) การเป็นผู้นําทางการศึกษาต้องพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ท่ีนําข้อสังเกต การ

ตั้งสมมติฐานต่าง ๆ มาค้นคว้าทดลอง พร้อมท่ีจะเรียนรู้และแก้ไขจากส่ิงท่ีผิดพลาด เพ่ือนําความคิดนั้นมาทดลอง นําสู่การ
ปฏิบัติได้จริงโดยการสร้างต้นแบบทําาให้ฎเกิดการตกผลึกทางความคิดชัดเจนข้ึน องค์กรทางศึกษาท่ีมุ่งเน้นและให้ ความสําคัญ
กับเรื่องของนวัตกรรมไม่ควรปิดกั้นบุคลากรท่ีจะเรียนรู้ การได้ทดลองหรือลองผิดลองถูกนั้นจะทําให้เห็นถึง โอกาสและความ
เป็นไปได้ของส่ิงใหม่ซ่ึงจะทําให้ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายข้ึน  

5. เครือข่ายสัมพันธ์ (Networking) การมีเครือข่ายสัมพันธ์หรือความรู้ในลักษณะท่ีหลากหลายในวงการอาชีพต่าง ๆ 
จะช่วยให้ผู้นําทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ได้มุมมองสะท้อนกลับท่ีแตกต่างกันออกไป ทําให้การคิดค้นแนวปฏิบัติใหม่ ๆ 
หรือการคิดค้นนวัตกรรมท่ีขยายผลในวงกว้างข้ึน  

จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

สื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถท่ีจะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและ
เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 
6. ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารสถานศึกษายุคการเปล่ียนแปลงดิจิทัล 
 

มุมมองผู้เขียนมองว่าปัญหาด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น Hardware, Software, หรือ Network 
ต่าง ๆ รวมท้ังความรู้ความสามารถของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และปัญหาการใช้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เทคโนโลยี ICT ท่ีไม่เหมาะสม จําเป็นท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการดําเนินการวางแผนและกําหนดมาตรการในการ

ดําเนินการ 
1. วางแผนงบประมาณ และกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับ ICT ของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น 

Hardware, Software, หรือ Network ต่าง ๆในแต่ละช่วงเวลาเช่น 2 ปี 3 ปี เป็นต้น และต้องจัดทําคู่มือการใช้ระบบ ICT 
ของสถานศึกษาสําหรับครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนทุกคน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการหรือจัดหาบุคคลท่ีจะให้ดูแลรับผิดชอบระบบ ICT ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนไม่ควรให้งาน 
ICT เป็นงานครู อาจารย์หรือบุคลากรบางคนช่วยดูแล เพราะจะขาดความต่อเนื่องและทิศทางท่ีชัดเจน 

3. กําหนดตัวชี้วัดการใช้งานของระบบ ICT ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น สัดส่วนจํานวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต่อครู ต่อ นักเรียน การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวนคาบท้ังหมดต่อสัปดาห์ การเข้ามาใช้บริการสืบค้น

ข้อมูลความรู้หรือเข้ามาศึกษาหาความรู้ หรือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระบบท่ีสถานศึกษาจัดไว้ให้ เป็นต้น 
4. จัดให้มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการใช้งาน ICT ของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านทุกสิ้นปีการศึกษาเพ่ือ

นํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างความเข้าใจในประโยชน์ของการใช้ Big Data เพ่ือประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากชุมชนเพ่ือขอการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ของสถานศึกษาเท่าท่ีจะ

ทําได้โดยใช้มาตรการทางภาษีท่ีผู้บริจาคเงินสนับสนุนสามารถนําใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 
   
7. บทสรุป 
 

ไทยแลนด์ 4.0 “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ ท่ีขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือเน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้นและประชากร มีรายได้สูง 
นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง และมีการพัฒนาทรัพยากร บุคคลให้มีคุณภาพสูง 
เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มี ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวได้ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน เพ่ือก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0” อย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย 

 จะเห็นได้ว่า การบริหารการศึกษาไทยในยุค 4.0 ผู้บริหารการศึกษาจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การรวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถท่ีจะ

เลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน ต้องรู้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาชาติ จะต้องมีระบบเทคโนโลยีและการตัดสินใจท่ี

แสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะทําให้

สถานศึกษาเป็นท่ีไว้วางใจของชุมชนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างย่ังยืน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 

จักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล. 2560 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
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ดิเรก พรสีมา 2559 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพ่ือรองรับการศึกษายุค 4.0 วารสารร่มพฤกษ์ ฉบับท่ี 35 กันยายน-
ธันวาคม 2560 

ชุติมา พรหมผุย. 2561. ความเป็นผู้นําในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 (28) ประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 

ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ 2560 บทบาทหน้าท่ีของผู้นํายุคดิจิทัล 
ต้องลักษณ์ บญุธรรม 2559 การเป็นผู้นํายุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์กรทางการศึกษา. วารสารวิชาการ

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี7 ฉบับท่ี1 มกราคม-มิถุนายน 2559. 
เตือนใจ สมชาติ. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 
3 “นวัตกรรมท่ีพลิกโฉมสังคมโลก”. 

นุชนรา รัตนศิระประภา. สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. Veridian E-Journal ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557. 
โพยม จันทร์น้อย. การศึกษา 4.0 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันท่ี 12 มีนาคม 2560 
วิจารณ์ พานิช. บรรยายพิเศษแนวโน้มการบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21. สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สมกิต บุญยะโพธ์ิ. 2557. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม –  ธันวาคม 2557 
สมหมาย อํ่าดอนกลอย. 2556. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ปีท่ี7 ฉบับท่ี1 มกราคม – มิถุนายน 2556. 
สุวิมล ทองจํารัส. ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “GRADUATE 

SCHOOL CONFERENCE 2018” 
เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์. 2559. การจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2561. บทความรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2559/2560. วารสาร

การศึกษาไทย ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 143 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561. 
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การปฏบิัตติามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

Practices Bared on Good Governance in Secondary Schools under The Office 
of the Secondary Education Service Area 8 

 

ฉวีวรรณ เครือแตง1*  และพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ1 

 
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

*phendin54@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 302 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมของจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม -
ศึกษา เขต 8 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยม - 
ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
หลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ตามลําดับ และส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล           
ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลของครู พบว่า เม่ือจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน  
โดยภาพรวมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: การปฏิบัติ  หลักธรรมาภิบาล  การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to: 1) study the practice of good governance in secondary school 

administration Karnchanaburi Under the Secondary Educational Service Area Office 8 and 2) comparing 
the practice of good governance in secondary school administration Karnchanaburi Under the Secondary 
Educational Service Area Office 8, classified by gender, age, education level And work experience The samples 
used in this research are Secondary school teachers in Kanchanaburi Under the Office of Secondary 
Educational Service Area, District 8, number 302. The instrument is a questionnaire about the practice of 
good governance in the administration of Kanchanaburi secondary schools. Under the Office of Secondary 
Educational Service Area, Region 8 has the confidence value of 0.82. The results of the research are as 
follows: 1) The practice of good governance in secondary school administration Karnchanaburi All aspects  
are at a high level. When considering each aspect, it was found that the highest mean value was the 
responsibility aspect, followed by the principle of participation. The main value The rule of law The 
principles of transparency, respectively, and the lowest mean values are the moral principles. 2) The 
results of comparison of good governance practices in secondary school administration Karnchanaburi 
Under the Office of Secondary Educational Service Area 8, classified by personal status of teachers, 
found that when classified by sex Overall, the practice of good governance in school administration is 
significantly different at the level of 0.05 and when classified by age Education level And work experience 
Overall, the practice of good governance in school administration Not significantly different at the level 
of 0.05. 
 
Keywords: practice, good governance, secondary school administration 
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1. บทนํา  
 

การบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญย่ิงสําหรับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ่ึงทุก ๆ องค์กรล้วนแต่ค้นหาหลักการบริหาร

ท่ีจะทําให้เกิดความสําเร็จสูงสุดกับองค์กร ในปัจจุบันนี้ด้วยเหตุบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีการ

เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทุกภาคส่วนของสังคมจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันกับ

เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ (ปนัดดา จิตคง, 2556: 45)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็น

หลักสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษากําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคลและ

ด้านบริหารท่ัวไปให้แก่โรงเรียนโดยตรง (อัฉราพร กรึงไกร, 2558: 157) การบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ี ให้บริการ

การศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ ต้องนําหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียก
โดยท่ัวไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการ  ในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะท่ี

เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 
6) หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่การดําเนินงานด้านวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 22) การบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากการบริหารงานบุคคลล้มเหลวย่อมส่งผล

โดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน และน่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นความสําคัญตามหลักการดังกล่าว จึงมีนโยบายเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักการของ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานทุกระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ก่อให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังยัง

สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารท่ีทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบัน (วิวน ตะนะ, 2554: 1) 
ในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นองค์กรหลักท่ีมีหน้าท่ีจัดการบริหารให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้ในการบริหารจัดการ  
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า ท่ีผ่านมาผล

การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในรอบแรกระดับ

มัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างตํ่า และในรอบสองโรงเรียน

มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐาน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 2560: 4) 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้

โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีได้จากการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้กับผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทําให้การบริหารงานให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

ครูผู้สอนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน ต่างกัน เห็นว่ามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ต่างกัน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซ่ึงมีโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังหมด 29 โรงเรียน รวมจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด 1,406 คน  
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังหมด จํานวน 29 โรงเรียน จํานวน 302 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้หากลุ่ม

ตัวอย่างจากการเปิดตาราง เครจซ่ี และมอร์แกน และใช้วิธีการเทียบสัดส่วนตามจํานวนครูจริงในแต่ละโรงเรียน ท้ัง 29 
โรงเรียน ในการกําหนดตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4.2 ตัวแปรที่วิจัย 
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ทํางาน  
4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) 
ด้านหลักคุณธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักความมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ 6) ด้านหลักความคุ้มค่า  

 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  แบบสอบถามมีโครงสร้างรายละเอียดของคําถามท่ีมีคําตอบชัดเจน 

(Structured Questionnaire) และเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการถาม - ตอบจากกลุ่ม

ตัวอย่างโดยตรงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบสํารวจเพื่อใช้สอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมของจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่า IOC ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence) ซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงในครั้งนี้มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82 

 

4.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 เพ่ือความร่วมมือในการทําวิจัย 
4.4.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยส่งสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจาก

กลุ่มตัวอย่างในการตอบในการวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 302 ฉบับ ได้กลับมาจํานวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
4.4.3 กําหนดเวลาท่ีทําการเก็บข้อมูล ในช่วงวันท่ี 1 เมษายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1703
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
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4.4.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติต่อไป 
 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
4.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 
4.5.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการ

ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
  1. ชาย 143 47.40 
  2. หญิง 159 52.60 
อายุ 
  1. น้อยกว่า 35 ปี 66 21.90 
  2. 35-40 ปี 173 57.30 
  3. มากกว่า 40 ปี 63 20.90 
ระดับการศึกษา 
  1. ปริญญาตรี 175 57.90 
  2. สูงกว่าปริญญาตรี 127 42.10 
ประสบการณ์การทํางาน 
  1. น้อยกว่า 5 ปี 124 41.10 
  2. 5-10 ป ี 121 40.10 
  3. มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 57 18.90 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบว่า สถานภาพของครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-40 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 5 ปี 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ที่ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านหลักนิติธรรม 3.77 0.70 มาก 4 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.63 0.58 มาก 6 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.75 0.66 มาก 5 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.89 0.51 มาก 2 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.95 0.67 มาก 1 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.87 0.63 มาก 3 

รวม 3.81 0.33 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ( X  
= 3.95) รองลงมา คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( X  = 3.89) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม ( X  = 3.63) 

 

3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของครู รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
              
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของครู 

ที่ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
สถานภาพ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
t Sig. F Sig. t Sig. F Sig. 

1. ด้านหลักนิติธรรม 0.68 0.70 0.79 0.46 1.12 0.40 1.30 0.28 

2. ด้านหลักคุณธรรม -0.74 0.19 4.71 0.01* -0.74 0.64 7.54 0.00* 

3. ด้านหลักความโปร่งใส -1.01 0.41 1.45 0.24 0.07 0.43 1.98 0.14 

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.64 0.29 0.20 0.82 0.12 0.79 0.65 0.52 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ -0.63 0.03* 4.04 0.02* 0.38 0.48 0.79 0.46 

6. ด้านหลักความคุ้มค่า 0.73 0.63 0.15 0.86 0.39 0.71 0.10 0.91 

รวม -0.12 0.04* 1.14 0.32 0.49 0.43 2.43 0.09 
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของครู พบว่า เม่ือจําแนก

ตามเพศ (t-test) โดยภาพรวมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกตามอายุ (F-test)  ระดับการศึกษา (t-test)  และประสบการณ์การทํางาน (F-test) โดยภาพรวม

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่  ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความ

โปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักความคุ้มค่า ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 302 คน 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

6.1 สถานภาพของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 จํานวน 302 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 159 คน และเพศชาย จํานวน 143 คน มีอายุน้อยกว่า 35 ปี 
จํานวน 66 คน อายุระหว่าง 35-40 ปี จํานวน 173 คน และอายุมากกว่า 40 ปี จํานวน 63 คน  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 175 คน และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 127 คน มีประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 124 
คน มีประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี จํานวน 121 คน และมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 57 คน 

6.2 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ( X = 3.95) รองลงมา คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( X = 3.89) ด้านหลักความ

คุ้มค่า ( X = 3.87) ด้านหลักนิติธรรม ( X = 3.77) ด้านหลักความโปร่งใส ( X = 3.75) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านหลัก

คุณธรรม ( X = 3.63)   
6.3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกันเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ครูท่ีมีอายุต่างกันเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

7. อภิปรายผล 
 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ

โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังน้ี 
1. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติโดยยึดกฎหมายและ

ข้อบังคับของโรงเรียนเป็นหลักไม่กระทําตนตามอําเภอใจ มีการพิจารณาสั่งการมอบหมายงานตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

และตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ ปนัดดา จิตคง (2556) วิจัยเร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี คือมีความประพฤติ

ดีงามตามหลักศีลธรรมจรรยา 
2. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการปฏิบัติต่อ

ผู้ร่วมงาน/ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส  นาคปฐม  
(2559) วิจัยเร่ืองการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 
เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่าด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีครูมีความคิดเห็นมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารเป็นผู้มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ผู้บริหารปฏิบัติตนและ

ปลูกฝังให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมจริยธรรม 3) ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับ

บุคลากรทุกคน และข้อท่ีครูมีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยตํ่า สุด คือ ผู้บริหารยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณครู 
3. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากมีการพิจารณาความดีความชอบ

เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ มีมาตรการการให้คุณให้โทษกับบุคลากรตามหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง

ถูกต้องยุติธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไกรษร ถาวโร (ถาวร) (2556) วิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารสถานศึกษามัธยมเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา พบว่า ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ และเรียงลําดับจากมากไปหา

น้อย มีรายละเอียดดังนี้ ผู้บริหารจัดการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ผู้บริหารควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ
การทําบัญชี ทะเบียนการเงินและพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้มี

ระบบของการตรวจสอบ ผู้บริหารประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารมีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเปิดเผยแก่บุคลากรในโรงเรียนให้ทุกคนทราบ  ผู้บริหารเปิด

โอกาสให้ชุมชน ได้ตรวจสอบการบริหารงานตามความเหมาะสมได้ ตามลําดับ 
4. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากเปิดโอกาสให้ครูนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม รับรู้และเสนอความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิสัยทัศน์และ

แผนงานท่ีวาง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส  นาคปฐม  (2559) วิจัยเร่ืองการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่าด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ ข้อท่ีครูมีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน 2) ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี

ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) ผู้บริหารให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และข้อท่ีครูมีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยตํ่า สุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
5. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีส่วนรับผิดชอบปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน การพิจารณาแต่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  พระมหาไกรษร ถาวโร (ถาวร) (2556) วิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา พบว่า ในด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ และเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้บริหารจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีการศึกษาของโรงเรียนครบถ้วนตรงตามภารกิจท้ัง 4 งาน ผู้บริหารมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสมํ่าเสมอผู้บริหารและคณะครูมีการกําหนดนโยบายและ

เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ ผู้บริหารกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้บุคลากรได้ตรงตามความสามารถและมีความชัดเจน  ผู้บริหารมีความใส่ใจใน

ปัญหาของโรงเรียนและมีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ี

ชัดเจน ตามลําดับ 
6. การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากมีการมอบหมายงานตามความรู้

ความสามารถของบุคลากรอย่างเหมาะสม เลือกนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา จิตคง (2556) วิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมีการรณรงค์ กําหนด

มาตรการให้บุคลากร ครู และนักเรียน ใช้น้ําและไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 

จากผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน พบว่า 

1. จําแนกตามเพศ จากการคํานวณค่า t-test โดยรวมของครูท่ีมีเพศต่างกันเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากเห็นว่าความแตกต่างทางเพศส่งผลต่อด้านหลักความรับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรทัย ทวีระวงษ์ 
(2557) วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า บุคลากรภายในองค์กรท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน  
2. จําแนกตามอายุ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยภาพรวมของครูท่ีมีอายุ

ต่างกัน เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้าน
หลักความคุ้มค่า พบว่า ครูท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี อายุ 35-40 ปี และอายุมากกว่า 40 ปี มีความเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ในด้าน

หลักคุณธรรม พบว่า ครูท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-40 ปี มีความเห็นแตกต่างจาก ครูท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ครูท่ีมี

อายุน้อยกว่า 35 ปี มีความเห็นแตกต่างจาก ครูท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี และด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ครูท่ีมีอายุน้อย

กว่า 35 ปี มีความเห็นแตกต่างจาก ครูท่ีมีอายุ 35-40 ปี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาไกรษร ถาวโร (ถาวร) (2556) 
วิจัยเร่ือง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา พบว่า 
ครูท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณ์ ตําแหน่งไม่แตกต่างกัน 
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3. จําแนกตามระดับการศึกษา จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยภาพรวมของครู

ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ สุทธิวงศ์ (2558) วิจัย
เรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน อําเภอบางปลาม้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่าครูของโรงเรียนในอําเภอบางปลาม้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
4. จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดย

ภาพรวมของครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน ต่างกัน เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก

ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 
น้อยกว่า 5 ปี ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นไม่

แตกต่างกัน แต่ในด้านหลักคุณธรรม พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 
5-10 ปี มีความเห็นแตกต่างจาก ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปนัดดา 
จิตคง (2556) ศึกษาเร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีทัศนะต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป   
8.1 ควรศึกษาวิจัยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนต่างสังกัด เช่น เอกชน เทศบาล อบต. ซ่ึงมี

ขนาดใกล้เคียงกัน เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารการศึกษา 
8.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพ่ือนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก ดร.พรศิริมา  
บูรณะพันธ์ุ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท่านท่ีให้ความกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าย่ิง และกรุณาให้คําปรึกษาแนะนําในการจัด

ทําการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ผศ.
ดร.สุรชัย  เทียนขาว  ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน และดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล ท่ีกรุณาตรวจสอบและเสนอแนะข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ในคร้ังนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัย

ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และขอน้อมบูชา

ท่านบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ด้วยความรักและเมตตาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือมาโดย

ตลอด ผู้วิจัยขอระลึกถึง ผู้ท่ีเป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีผู้วิจัยนํามาอ้างอิงในการทําการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ไว้ใน

โอกาสน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 

การวิจัยคร้ังนี้เปน็การวจิัยเชงิปรมิาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ หัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 307 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ  
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม่ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการบริหารระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
การจัดระเบียบข้อมูลหรือคลังข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการนําข้อมูลไปใช้ และด้านท่ีมีการบริหารระดับมาก ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงานระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัด 
ระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และด้านท่ีมีการดําเนินงานระดับมาก ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
           
คําสําคัญ: การบริหารงานระบบสารสนเทศ  การประกันคุณภาพภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
  

 This research aims to study 1) To Study the management of the information system of the Child 
Development Center under of the local administrative Organization  Chiang Mai Province 2) To study the 
internal quality assurance operation of the child development center under the provincial administrative 
organization, Chiang Mai local and 3) To study the relationship between the administration of information 
systems and internal quality assurance operations of child development centers under the provincial 
administrative organization, Chiang Mai local 

The Head of Center and Teacher who care for children of 307 persons by Simple Random Sampling 
The research instrument was a 5-level questionnaire. The data were analyzed by using computer program. 
Statistics used in the research include: Average and standard deviation. 
            The research found that 1) Information system administration of the Child Development Center 
Under the local government organization Chiangmai Province Overall, all aspects are at a high level. 
followed by data analysisdata processing data validation data entry and field Very manageable The low 
average is the data collection The internal quality assurance activities of the child development center 
under of the local administration. Chiangmai Province Overall, the level of activity was high. The highest 
mean is the provision of internal quality assurance according to the educational standards of the institution. 
2)  The provision of quality assurance Management and information on the implementation of the 
educational development plan of the institution.The preparation of the annual report on the internal 
quality assessment and on the subject. Very high level The lowest mean is the educational development 
plan of the educational institution which is based on the standard of the institution. And 3) The relationship 
between the administration of information systems and internal quality assurance operations of the 
Child Development Center under the Local Administrative Organization Chiang Mai, the head of the 
center and teachers who care for children have a positive relationship At a high level with statistical 
significance at 0.01  
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1. บทนํา  
 

           การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบให้การจัดการศึกษาท่ัวโลกต้องมีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพราะการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา  
            ตามหลักการบริหารการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ต้องการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกล่าว  เป็นสิ่งท่ีใช้ในการทํางานให้ประสบ

ความสําเร็จโดยจะต้องมี การวางแผนตรวจสอบประเมินผลพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือให้การทํางานได้ผลดี และมีคุณภาพดี 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันวางแผนกําหนดเป้าหมาย 
และวิธี การลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลงานหาจุดเด่นจุดท่ีต้องปรับปรุงและ

ร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้น โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แนวคิด จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดeเนินงานของสถาบันตาม

ระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ได้กําหนดข้ึน  ท้ังนี้ เพ่ือให้สถาบันได้ทราบสถานภาพท่ี แท้จริงอันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่องการประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผู้

ประเมินและสถาบันท่ีรับการประเมินจําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ สถาบันต้องวางแผนจัด

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปี การศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 1) เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป  และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม   2) เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานประจําปี

ท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในจากความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นศูนย์

พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ต้องตระหนักถึงการจัดระบบบริหารท่ีเป็นเชิงระบบสอดรับกับ

การจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากท่ีสุดนอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาและการนําข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหารจัดการในสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาต้องดาเนินการวางระบบ

บริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายกฎกระทรวงและประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ได้กําหนดไว้เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มี ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธี การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 เปน็ต้น  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

ระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

เชียงใหม่ ว่ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้นําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานระบบสารสนเทศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
      3.1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ จํานวน 509 คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 994 

คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 509 ศูนย์ ใน 25 
อําเภอ รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,503 คน  

      3.1.1 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 307 คน ตาม
ตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610) และใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายในการกําหนดตัว

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

             3.2 ตัวแปรที่วิจัย 
      3.2.1 ตัวแปรท่ี 1 ได้แก่ การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ใน 6 ด้านประกอบด้วย  
      1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
      3. ด้านการประมวลผลข้อมูล  
      4. ด้านการจัดระเบียบข้อมูลหรือคลังข้อมูล  
      5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
      6. ดา้นการนําข้อมูลไปใช้ 

                  3.2.2 ตัวแปรที่ 2 ได้แก่ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวง 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 

                   1. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 2. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
                 3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
                 4. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                 5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 7. ด้านการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                 8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  แบบสอบถามมีโครงสร้างรายละเอียดของคําถามท่ีมีคําตอบชัดเจน (Structured 

Questionnaire) และเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการถาม - ตอบจากกลุ่มตัวอย่าง

โดยตรงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบสํารวจเพ่ือใช้สอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1 ประสานงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพ่ือให้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย ถึง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4.2 นําแบบสอบถามพร้อมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะห์ จํานวน 307 ฉบับไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าศูนย์แลครูผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และ
กําหนด วัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน 

3.4.3 เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียังไม่ได้รับคืน  และแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายท่ี

แบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 5 วัน 
3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาจํานวน 307 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือนําไป

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
3.5.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index 

Of Item Objective Congruence: IOC) 06.0 -1.0 
3.5.2 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ได้คา่ความเชื่อม่ัน 0.903 
3.5.3 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 

 
4. ผลการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอตามลําดับ

ดังต่อไปนี้ 
            ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
            ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศ กับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารของงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวม 

(n=307) 

การบริหารงานระบบสารสนเทศ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.45 1.00 มาก 6 
2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3.64 1.00 มาก 4 
3. ด้านการประมวลผลข้อมูล 3.66 0.85 มาก 3 
4. ด้านการจัดระเบียบข้อมูลหรือคลังข้อมูล 3.78 0.96 มาก 1 
5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 3.74 1.00 มาก 2 
6. ด้านการนําข้อมูลไปใช้ 3.60 0.83 มาก 5 

รวม 3.65 0.52 มาก  
  

  จากตารางท่ี 1 พบว่าระดับการบริหารของงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการบริหารระดับ

มากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการจัดระเบียบข้อมูลหรือคลังข้อมูล ( X = 3.78) รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ( X = 
3.74) ด้านการประมวลผลข้อมูล ( X = 3.66) ด้านการตรวจสอบข้อมูล ( X = 3.64) ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ( X = 3.60)   
และด้านท่ีมีการบริหารระดับมากค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ( X = 3.45) 
 

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวม 

(n=307) 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับการดําเนินงาน 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.59 0.92 มาก 4 
2. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.49 0.85 มาก 8 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.57 0.74 มาก 5 
4. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3.56 0.73 มาก 6 

5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.63 0.90 มาก 3 
6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3.65 0.92 มาก 2 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับการดําเนินงาน 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
7. ด้านการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 
3.48 1.00 มาก 7 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.66 0.93 มาก 1 
รวม 3.58 0.44 มาก  

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =3.58)เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงาน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X =3.66)รองลงมา คือ ด้านการจัด

ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา( X =3.65) ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา( X =3.63)ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา( X =3.59) ด้านการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ( X =3.57) ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา( X =3.56)ด้านการจัดทํารายงา

ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน( X =3.48) และด้านท่ีมีการดําเนินงานระดับมาก ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ( X =3.49) 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศ กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
  

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation Coefficent) ดัง
รายละเอียดในตาราง 

 

ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
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การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Ytot 

ด้า
นก

าร
กํา

หน
ดม

าต
รฐ

าน

กา
รศ

ึกษ
าข

อง
สถ

าน
ศึก

ษา
 

ด้า
นก

าร
จัด

ทํา
แผ

นพั
ฒ
นา

กา
รศ

ึกษ
าข

อง
สถ

าน
ศึก

ษา
ที่มุ่

ง

ด้ า
นก

าร
จัด

ระ
บบ

บริ
หา

รแ
ละ

สา
รส

นเ
ทศ

 

ด้า
นก

าร
ดํา

เน
ินง

าน
ตา

ม

แผ
นพั

ฒ
นา

กา
รจ

ัดก
าร

ศึก
ษา

ขอ
ง

ึ
 

ด้า
นก

าร
จัด

ให
้มีก

าร
ติด

ตา
ม

ตร
วจ

สอ
บค

ุณ
ภา

พก
าร

ศึก
ษา

 

ด้า
นก

าร
จัด

ให
้มีก

าร
ปร

ะเ
มิน

คุณ
ภา

พภ
าย

ใน
ตา

มม
าต

รฐ
าน

ด้า
นก

าร
จัด

ทํา
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ําป
ีที่

เป
็นร

าย
งา

นป
ระ

เม
ินค

ุณ
ภา

พ

ด้า
นก

าร
จัด

ให
้มีก

าร
พัฒ

นา

คุณ
ภา

พก
าร

ศึก
ษา

อย่
าง

ต่อ
เน

ื่อง
 

กา
รดํ

าเนิ
นง

าน
ปร

ะก
ันค

ุณ
ภา

พ
ภา

ยใ
นศ

ูนย
์พัฒ

นา
เด็

กเ
ล็ก

Y t
ot
 

ด้านการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
.087 .023 .608** .139* -.098 .311** .751** .033 .504** 

ด้านการตรวจ 
สอบข้อมูล 

.076 .047 .402** .325** -.020 .318** .908** .486** .696** 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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ด้านการ

ประมวล 
ผลข้อมูล 

.013 .137* .130* .190** .127* .195** .250** .835** .488** 

ด้านการจัด

ระเบียบข้อมูล

หรือคลังข้อมูล 

.199** .366** -.219** .309** -.098 .010 -.001 .391** .236** 

ด้านการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
-.170** -.018 .427** .276** .150** -.032 .235** .232** .267** 

ด้านการนํา

ข้อมูลไปใช้ 
.541** .503** -.406** .291** -.237** -.236** -.243** .316** .114* 

การ
บริหารงาน
ระบบ
สารสนเทศXtot 

.203** .299** .328** .465** -.046 .186** .617** .677** .712** 

 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 *   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศ(Xtot) กับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) ของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ใน

ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ยกเว้นด้านการนําข้อมูลไปใช้และการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
( r = .114*)และ การบริหารงานระบบสารสนเทศกับด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์

กันทางลบในระดับตํ่าอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (r= -.046) 
 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (r=.712**) 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิจัย  ดังน้ี 
5.1 การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่

โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการบริหารระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
การจัดระเบียบข้อมูลหรือคลังข้อมูล ( X  = 3.78) รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ( X  = 3.74) ด้านการประมวลผล

ข้อมูล ( X  = 3.66) ด้านการตรวจสอบข้อมูล ( X  = 3.64), ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ( X  = 3.60) และด้านท่ีมีการบริหารระดับ

มาก ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ( X  = 3.45)  
5.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่

โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงานระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X  = 3.66) รองลงมา คือ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 3.65) ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X  = 
3.63) ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 3.59) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X  =3.57) 
ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 3.56) ด้านการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X  = 3.48) และด้านท่ีมีการดําเนินงานระดับมาก ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ( X  = 3.49) 
5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศ (Xtot) และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) ของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมและราย

ด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ยกเว้นด้านการนําข้อมูลไปใช้และการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05( r = .114*)
และ การบริหารงานระบบสารสนเทศกับด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางลบใน

ระดับตํ่าอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (r= -.046) 
สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (r=.712**) 
 

6. อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายจากผลการวิจัยได้ดังนี้ 
6.1 การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยผลการวิจัยท่ีพบสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณพ แจ้งพลอย (2556) ท่ีศึกษาสภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สุนันทา 
หาผลดี (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
6.2 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

เชียงใหม่โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตตินันท์ ชุมวัน (2558) ท่ีทําการวิจัยเรื่องแนว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบว่าสภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

6.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศ กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สรุปภาพรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้า

ศูนย์และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 หน้า 34-35) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความม่ันใจ แก่ผู้รับบริการท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการท่ีรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวังสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังสร้างประโยชน์ให้

ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้านการนํา

ข้อมูลไปใช้และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับตํ่า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = .114*) และ การบริหารงานระบบสารสนเทศกับด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางลบในระดับตํ่าอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (r= -.046)   
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป   
7.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานระบบสารสนเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
7.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลาย ๆ 
ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ดร.พรศิริมา บูรณะพันธ์ุ ในการแนะนํา ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม

ความก้าวหน้า         ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างย่ิงและขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้            
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ท่ีสละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตรวจทานความ

ถูกต้องของเนื้อหาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านท่ีให้ความกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าย่ิงและกรุณา

ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทําการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนคอย

ช่วยเหลือและให้กําลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุร ี

Role of Learning Experience in Enhancing Early Childhood Development  
of Small Child Developmentcenter Kanchanaburi Province 

 

ณัฐตะวัน รักช่ืน1*  และพรศิริมา บูรณะพันธ์1 
 

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
*RNATHTAWAN2520@GMAIL.COM 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี และ 2) เปรียบเทียบบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตาม 1) อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทํางานของหัวหน้าศูนย์ และครู 2) บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทโดยรวมทุกด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.70) ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือด้านสังคม ( X  = 3.74) รองลงมา คือ ดานสติปัญญา ( X  = 3.71) 
ด้านอารมณ์-จิตใจ ( X  = 3.68) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านร่างกาย ( X  = 3.67) 2) หัวหน้าศูนย์และครูท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ทํางานต่างกันเห็นว่า บทบาทไม่แตกต่างกัน ดังน้ันโดยรวมของท้ัง 3 ลักษณะนี้จึงยอมรับสมมติฐานHo 
 

คําสําคัญ: บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
  

The objectives of this research were 1) to study the level of learning experience in enhancing early 
childhood development of the Child Development Center, Kanchanaburi Province, and 2) to compare 
the role of learning experiences in enhancing early childhood development. Of the Child Development 
Center, Kanchanaburi Province, classified by 1. Age, education level And work experience of the head of 
the center and teachers 2. the role of teachers in organizing experiences The results showed that 1) the 
overall role in all aspects was at a high level ( X  = 3.70), the highest mean was social ( X  = 3.74), followed 
by intelligence ( X  = 3.71), emotional-psychological ( X  = 3.68 ) The lowest average is the body ( X  = 3.67)   
2) The head of the center and the teacher who are older Education level And different working experience, 
seeing that The role is not different. Therefore, by combining these 3 characteristics, therefore accepting 
the Ho hypothesis 

 

Keywords: role of learning experience management, early childhood development, child development center 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1722 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1750 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 
1. บทนํา 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นวัยท่ีเด็กพัฒนาทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา  การ
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ  เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิด

คุณค่าต่อตนเองและสังคม(กรมวิชาการ,2550,น.13) 
เด็กเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างย่ิงกับครอบครัว เด็กเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นเด็กท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังหล่อ

หลอมจิตใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมควบคู่กันไป เด็กปฐมวัยเป็นวัยเร่ิมต้นแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างหลากหลายไปจากการศึกษาอ่ืนโดยมีรูปแบบและจุดหมาย คือ เน้นพัฒนาเด็กทุก ๆ  
ด้าน (Whole child) ซ่ึงการให้การศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมย่อมมีความสําคัญต่อประเทศชาติ

อย่างย่ิง เพราะถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง เหมาะสมจะส่งผลดีและเป็นรากฐานต่อการพัฒนาและการศึกษา

ระดับอ่ืนด้วย การจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการเรียนรู้ท่ีเด็กและสร้างเสริมประสบการณ์

และธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็ก การที่จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จึงต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

และเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (นฤมล เนียมหอม, 2555) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีพ่อแม่

วางใจให้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระในการอบรมเล้ียงดูเด็กเล็ก ๆแทนพ่อแม่ เด็กวัยนี้เป็นระยะสําคัญของพ้ืนฐานการเรียนรู้และ

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้านของเด็กท่ีจะเติบโตเป็นเด็กท่ีมีคุณภาพ (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข2550,
น.24) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพัฒนาการเด็กของครูนั้น มีความสําคัญอย่างย่ิงใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการ

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตาม 1.อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานของหัวหน้าศูนย์และครู 2. 
บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 หัวหน้าศูนย์และครูท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน ต่างกัน เห็นว่าบทบาทการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

              4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
                   4.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าศูนย์และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2559 จํานวน 256 ศูนย์ รวม 1,173 คน 
                   4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ หัวหน้าศูนย์และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 256 ศูนย์ ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ  เครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 286 คน จากนั้นทําการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย 
 

 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                    4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1. อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน  2. บทบาทของครูในการ

จัดประสบการณ์ 
                    4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี มี 4 ด้าน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) คือ 1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 3. ด้านสังคม และ 4. ด้านสติปัญญา 
 

       4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         4.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีโครงสร้างรายละเอียดของคําถามท่ีมีคําตอบชัดเจน 
(Structured Questionnaire) และเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed Ended Questionnaire) เป็นการถาม – ตอบจาก

กลุ่มตัวอย่างโดยตรงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบสํารวจเพ่ือใช้สอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับ

บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี นํา
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และคัดเลือก
ข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.86 – 1.00 
          4.3.2 สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อ ตรวจสอบเอกสาร แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือ

อีกครั้ง แล้วนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยในท่ีนี้นําไปทดลอง

ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, สันติ บุญภิรมย์, 2557) และในท่ีนี้ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .827 
 

          4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          4.4.1ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถาม ช่วยกรอกแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย

จัดทําข้ึน ด้วยตนเองเพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
          4.4.2ผู้วิจัยรอเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่ีกําหนดไว้ แต่เม่ือทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแล้วปรากฏว่าได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จํานวนท้ังสิ้น 230 ฉบับ คิดเป็น 80% ของแบบสอบถามทั้งหมด ดังน้ัน
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 230 ฉบับ 
         4.4.3 กําหนดเวลาท่ีทําการเก็บข้อมูลในช่วงวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 -31 ตุลาคม 2561 
         4.4.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันต่อไป  
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  4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 
                 4.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
         4.5.2 สถิติ ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ ได้แก่ t-test และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณี ท่ีพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน

ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด

กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีและ มีประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละตามลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(n=230) 

ข้อความ จํานวน ร้อยละ 
1. อายุ 
           1.1 ต่ํากว่า 30 ปี 
           1.2 30-45 ปี 
           1.3 มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 

   
43   
117    
70           

 
18.7 
50.9   
30.4 

2.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี 
2.2 ปริญญาตรี 

55 
107 

23.9 
 

2.3 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 68 29.6 
3. ประสบการณ์การทํางาน   

3.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 72 31.3 
3.2 5-10 ปี 94 40.9 
3.3 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 64 27.8 

รวม 230 100.00 

  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.70) เม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคม ( X  = 3.74) รองลงมา คือ ด้านสติปัญญา ( X  = 3.71) ด้าน
อารมณ์ - จิตใจ ( X  = 3.68) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านร่างกาย ( X  = 3.67) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จังหวัดกาญจนบุรี 
 (n=230) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับปฏิบัติ 

 SD. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านร่างกาย  3.67 .721 มาก 4 
2. ด้านอารมณ ์- จิตใจ  3.68 .559 มาก 3 
3. ด้านสังคม 3.74 .608 มาก 1 
4. ด้านสติปัญญา 3.71 .617 มาก 2 

รวม 3.70 .411 มาก  
              

3. ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของหัวหน้าศูนย์และครูท่ีมีอายุต่างกัน ระดับการศึกษา

ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน เห็นว่าบทบาท ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า

นัยสําคัญท่ีกําหนดไว้ ณ ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี  
 (n=230) 

ข้อความ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1. ด้านร่างกาย 
 

ระหว่างกลุ่ม .458 2 .229 .438 .64 
ภายในกลุ่ม 118.639 227 .523   
รวม 119.097 229    

2. ด้านอารมณ ์- จิตใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม .204 2 .102 .324 .72 
ภายในกลุ่ม 71.517 227 .315   
รวม 71.721 229    

3. ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 4.561 2 2.280 6.456 .00* 
ภายในกลุ่ม 80.187 227 .353   
รวม 84.748 229    

4. ด้านสติปัญญา 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.473 2 .736 1.949 .14 
ภายในกลุ่ม 85.750 227 .378   
รวม 87.223 229    

 ระหว่างกลุ่ม .864 2 .432 2.592 .07 
 ภายในกลุ่ม 37.837 227 .167   
 รวม 38.701 229    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

X
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีและ มีประสบการณ์การทํางาน 
5-10 ปี  

2. ระดับปฏิบัติโดยรวมมีการปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านสังคม ( X  = 3.74) รองลงมา คือ ด้านสติปัญญา ( X  = 3.71) ด้านอารมณ์ – จิตใจ ( X  = 3.68) และ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ด้านร่างกาย ( X  = 3.67) ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย โดยรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.67) ข้อท่ี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจัดให้เด็กได้ฝึก

การเขียนตัวหนังสือตามรอยประ เป็นประจําทุกวัน ( X  = 3.93) รองลงมา คือ ครูเด็กรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ

ครบท้ัง 5 หมู่ ( X  = 3.84) ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ( X  = 3.73) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของเด็ก ( X   = 3.50) ตามลําดับ 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ โดยรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.68) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เม่ือเด็กทําผิด

ผู้ปกครองสามารถอธิบายให้เด็กรู้ว่าตัวเองทําผิด ( X = 3.94) รองลงมา คือ เม่ือเด็กทําผิดผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือน ( X  = 
3.93) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างท่ีดี ( X  = 3.81) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือฝึกให้เด็กรู้จักการมีระเบียบ

วินัย ( X  = 3.40) ตามลําดับ 
3. ด้านสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) ข้อท่ีมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูฝึกให้เด็กรู้จักการ

ช่วยเหลือ แบ่งปัน ( X  = 4.23) รองลงมา คือ ครูฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติศาสนกิจ ในวันสําคัญทางศาสนา ( X  = 3.90) ครู
ฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเอง ( X  = 3.85) และ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ( X  = 3.45) ตามลําดับ 
4. ด้านสติปัญญา ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในบ้านอย่างสร้างสรรค์ ( X  = 3.94) 

รองลงมา คือ ฝึกให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของจํานวน ( X  = 3.86) จัดกิจกรรมการเล่านิทานให้เด็กฟัง ( X  = 3.84) และ ค่าเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจําวัน ( X  = 3.48) ตามลําดับ 

   
 7. อภิปรายผล 

 

  จากการทดสอบสมมติฐานท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ สามารถอธิบายจากผลการวิจัยได้ ดังนี้ ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยผลการวิจัยท่ีพบสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สศิยา จําปาทอง (2557) ทําการวิจัยเร่ืองสภาพการจัดประสบการณ์

สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษา

สภาพการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด

หนองคาย ท้ัง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า สภาพการจัดประสบการณ์สามารถเรียงลําดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

 

ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สศิยา จําปาทอง (2557) ทําการวิจัยเรื่องสภาพการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคายผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแล

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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เด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคาย ตามการจัด
ประสบการณ์ของผู้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันพบว่า ระดับการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่าง

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สศิยา จําปาทอง (2557) ทําการวิจัยเรื่องสภาพการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคาย ผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย

ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคาย ตาม
การจัดประสบการณ์ของผู้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันพบว่า ระดับการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้าง

พัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สศิยา จําปาทอง (2557) ทําการวิจัยเร่ืองสภาพการจัดประสบการณ์สําหรับ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดหนองคาย ผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์

สําหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดหนองคาย ตามการจัดประสบการณ์ของผู้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันพบว่า ระดับการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย

ของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  

8. ข้อเสนอแนะ   
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
    8.1 ควรมีการศึกษาบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
  8.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อบทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 

  การค้นคว้าอิสระในคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ดร.พรศิริมา 
บูรณะพันธ์ุ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอด
มาต้ังแต่ต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าย่ิง และกรุณาให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ผศ.ดร.
สมกูล กิจ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร และ ดร.ธีรพงษ์ บุศรากูล ท่ีกรุณาตรวจสอบและเสนอแนะข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัย 
ขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์  
ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ด้วยความรักและเมตตาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอ
ระลึกถึง ผู้ท่ีเป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีผู้วิจัยนํามาอ้างอิงในการทําการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ไว้ในโอกาสน้ีด้วย 
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สันติ บุญภิรมย์. (2557). การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management). กรุงเทพฯ: ทริปเพิล เอ็ดดูเคชั่น. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30 (3), 
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การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศกึษาเรื่อง ต้นดาวอินคา  
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

Development of a STEM Integrated Curriculum on Sacha Inchi  
for Grad 5 students 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นดาวอินคาสําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 5 2) หาคุณภาพของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ืองต้นดาวอินคา และ 3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเร่ือง ต้นดาวอินคา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 3 ท่าน ผู้มีความรู้เร่ืองถ่ัวดาวอินคา จํานวน 3 ท่าน และผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 1 ท่าน กลุ่มท่ี 2 ใช้ในการทดลองการใช้หลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยมี 4 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ือง ต้นดาวอินคาสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 
2) เอกสารหลักสูตรประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา 3) แบบประเมินหลักสูตรเอกสารหลักสูตร
ประกอบหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ต้นดาวอินคา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตคิ่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 
2) คุณภาพของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นดาวอินคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.76, S.D. = 0.09) และ                
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรท้องถ่ิน  ถั่วดาวอินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1731



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1759 

Abstract 
 
The purposes of this research were:  1 ) to develop a STEM Integrated curriculum on Sacha Inchi 

for Grade 5 students, 2) to investigate the quality of this curriculum, 3) to examine the efficiency of using 
a STEM Integrated curriculum in Sacha Inchi. The samples for this research were two groups namely, the 
target group and the sample group; the target group consists of 3 specialists in the curriculum development,  
3 people who have knowledge in Sacha Inchi and the director of the school, the sample group 2 is 20 
Grade 5 students at Banrangemeoi School, Kamphangsaen District, Nakhonpathom Province, in the academic 
year, 2018. The sample was selected by purposive sampling method. The research instruments were four 
issuances: 1) the documents on a STEM integrated curriculum on Sacha Inchi for Grade 5 students,  2) the 
document on a STEM integrated curriculum on Sacha Inchi, 3) the baseline evaluation form of a STEM 
integrated curriculum on Sacha Inchi, 3) the achievement test on Sacha Inchi. Data were analyzed with 
mean, standard deviation, and t-test. 

The results of this research revealed that, 1) the STEM Integrated Curriculum in Sacha Inchi for 
Grade 5 students consists of 5 units for 40 hours was obtained. 2) the quality of a STEM Integrated curriculum 
on Sacha Inchi for Grade 5 students was at the highest level, ( X = 4.76, S.D. = 0.09); and 3) The students’ 
learning achievements of the post-test was higher than the pre-test mean score at the significant level of .05. 
 

Keywords: the development of curriculum, local curriculum, Sacha Inchi 
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1. บทนํา  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานกระแสพระราชดํารัสให้เห็นถึง

ความสําคัญของการเกษตรเพราะการเกษตรเปรียบเสมือนเป็นหัวใจสําคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2507 มีความว่า เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศ 
ท่ีได้มาใช้สร้างความเจริญต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัย

ความเจริญของเกษตรเป็นสําคัญ และงานทุก ๆ ฝ่ายจะเจริญก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ (ศ.ศิลาแลง, 2560: 
44) จากพระราชดํารัสข้างต้นกล่าวได้ว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                       
บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมองการไกลเกี่ยวกับการเกษตรท่ีสามารถทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้จนถึงปัจจุบันจากสิ่งท่ีเรามี

อยู่แล้ว ซ่ึงการเกษตรของไทยมีผลต่อการสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า 
เกษตรกรไทยสามารถประยุกต์ความรู้เดิมให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

จากความสําคัญของการเกษตรท่ีกล่าวมานี้จึงควรมีการถ่ายทอด ปลูกฝังความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เยาวชนของประเทศและ

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีให้สถานศึกษาใช้สาระเนื้อหาท้องถ่ินในการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่นักเรียน นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาอธิบายถึงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือ

ต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

จนถึงอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ การต้ัง
คําถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้
และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับการจัด

การศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการศาสตร์ 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อ

หลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการ

เรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580, 2561) จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความสําคัญ

กับการเกษตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้และสิ่งท่ีมีอยู่                   
ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทชุมชนได้ดีย่ิงข้ึน 

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบํารุงราษฎร์) ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร   
ท่ีมีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม ชาวนครปฐมร้อยละ 17.07 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้และพืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ํา ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้าเพราะเกษตรกรมีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้วิทยาการ

แบบใหม่ ๆ มีการนําเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้มากข้ึน และมีการวางแผนจัดการการผลิตท่ีเชื่อมโยงการส่งออก              
รวมท้ังระบบชลประทานท่ีดี (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2559: 5) ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาเกษตรกรในชุมชน

บ้านรางอีเม้ยให้ความสําคัญและปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ถั่วดาวอินคา (มนตรี แสนสุข, 2558: 10) แต่เกษตรกรในชุมชนยังคง

มีปัญหาด้านความรู้และประสบการณ์ในการปลูกถ่ัวดาวอินคาซ่ึงยังไม่ประสบความสําเร็จจึงทําให้การปลูกต้นดาวอินคาใน

บริเวณชุมชนบ้านรางอีเม้ยลดน้อยลงมาเป็นระยะ ในขณะท่ีมีความต้องการต้นดาวอินคาในตลาดเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากสรรพคุณ

ทางยา การใช้รักษาโรคและทุกส่วนของต้นดาวอินคาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่ใบอ่อน เมล็ด กิ่ง ลําต้น ใบถ่ัวดาว     
อินคามีไขมันและโปรตีนสูง มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวตําแหน่งเดียวโดยเฉพาะโอเมก้า 3 สูง เป็นกรดไขมันจําเป็นซ่ึงต้องได้รับจาก

อาหารเท่านั้น ร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนเองได้ โดยกรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็งและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา และพินิจ จันทร, 2558: 9)    โดยได้มีผลการวิจัยไว้ว่า 
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น้ํามันถั่วดาวอินคามีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการใส่ใจและความจําซ่ึงมีผลต่อ

ระบบประสาทและการบํารุงสมองด้วย (ธนกฤต ศิลปธรากุล, 2559: 14)  
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าดาวอินคาเป็นพืชท่ีท้องถ่ินบ้านรางอีเม้ยควรให้ความรู้กับเยาวชนในท้องถ่ิน ซ่ึงทางโรงเรียนควรมีการ

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการเรียนรู้               
บูรณาการศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา จึงได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ือง ต้นดาวอินคา ผ่าน
กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) โดยการ
นําวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการออกแบบมาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนา

กระบวนการทางความคิด ความรู้และเจตคติท่ีถูกต้องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้จริงท่ี เกิดข้ึนในท้องถ่ิน                
(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556: 51) ซ่ึงจะทําให้การเรียนการสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ สามารถเพิ่มโอกาสทํางาน การเพ่ิมมูลค่าและสามารถสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ เพ่ือตอบสนองหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาเพราะนักเรียนวัยนี้เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ

ช่วยเหลือครอบครัวโดยนักเรียนสามารถนําความรู้ไปช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพเกษตรต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่องต้นดาวอินคา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

    3.1 กลุ่มท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาหลักสูตรจํานวน 3 ท่าน ผู้มีความรู้เรื่อง ถั่วดาวอินคา จํานวน 3 ท่าน และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 1 ท่าน 
และ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองการใช้หลักสูตรคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐมซ่ึงเรียนอยู่ใน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.2.1 หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 มีรายละเอียด ดังน้ี  

1) เอกสารหลักสูตรประกอบหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คําอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา           
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล  

2) เอกสารหลักสูตรประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ เอกสารหลักสูตร

เอกสารประกอบหลักสูตร และแบบประเมินหลักสูตร 
 3)  แบบประเมินหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคาเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า                

5 ระดับ ประเมินหลักสูตร 9 ด้าน รวม 54 ข้อ 
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4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 3 ฉบับ หน่วยท่ี 1 เร่ือง ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา 
หน่วยท่ี 2 เรื่อง ดูแลฉันนิด ใกล้ชิดฉันหน่อย และหน่วยท่ี3 เรื่อง การนําดาวอินคาสู่ท้องตลาด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
มี 4 ตัวเลือก เรื่องละจํานวน 20 ข้อ  

 
4. การดําเนินการวิจัย 
 

 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือนํามาเป็นกรอบ

แนวคิดในการทําหลักสูตรซ่ึงมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
 

4.1 ขั้นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน   
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาความต้องการของโรงเรียน          

มีความต้องการพัฒนาหลักสูตร โดยการประชุมผู้บริหารโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย จํานวน 1 ท่าน  ครูผู้สอนในช่ัวโมงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย จํานวน 1 ท่าน ผู้มีความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินจํานวน 1 ท่าน โดยใช้การประชุม

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการทําโครงร่างหลักสูตร    
ซ่ึงสรุปได้ว่าต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นดาวอินคา เนื่องด้วยเห็นความสําคัญของการ

สร้างอาชีพในด้านการเกษตรในชุมชน  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

การปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การสร้างความตระหนัก

ต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 

 4.2 ขั้นการออกแบบและร่างหลักสูตร 
4.2.1 การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง ดําเนินการโดยนําข้อมูลท่ีได้จากการประชุมและจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมาจัดทําเป็นโครงร่างของหลักสูตร หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามแนว

สะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคา ซ่ึงโครงร่างของหลักสูตรท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร 
วิสัยทัศน์ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เนื้อหา แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จํานวนท้ังหมด 12 แผนจัดการเรียนรู้  

4.2.2 การประเมินหลักสูตรฉบับร่าง โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาหลักสูตร

ฉบับร่าง โดยใช้แบบประเมินหลักสูตรแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจํานวน 3 ท่าน                        
ผู้มีความรู้ต้นดาวอินคาจํานวน 3 ท่าน และผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 ท่าน รวมจํานวน 7 ท่านในการพิจารณาหลักสูตร

ตรวจสอบพิจารณาจํานวน 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร 5 ข้อ 2) วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
5 ข้อ 3) หลักการของหลักสูตร 6 ข้อ 4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 6 ข้อ 5) เนื้อหาของหลักสูตร 7 ข้อ  6) โครงสร้างของ
หลักสูตร 5 ข้อ 7) ประสบการณ์การเรียนรู้ 6 ข้อ 8) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 9) การวัดและประเมินผล รวมมีการประเมิน

หลักสูตรท้ังหมด 54 ข้อ 
4.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรฉบับร่างท่ีภายหลังจากท่ีให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ    

ผู้วิจัยได้นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ หน่วยท่ี 1 เรื่อง ย่ิงรู้จักย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา 
จํานวน 4 ชั่วโมง 10 คะแนน หน่วยท่ี 2 เร่ือง ดูแลฉันนิดใกล้ชิดฉันหน่อย จํานวน 12 ชั่วโมง 20 คะแนน หน่วยท่ี 4 เร่ือง 
แปลงโฉมดาวอินคา จํานวน 11 ชั่วโมง 20 คะแนน หน่วยท่ี 5 เร่ือง พาถั่วดาวอินคาออกท้องตลาดจํานวน  6 ชั่วโมง           
20 คะแนน  รวมท้ังหมด 5 หน่วย 40 ชั่วโมง  
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4.3 ขั้นการทดลองใช้หลักสูตร   
ผู้วิจัยทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยท่ี 1 ย่ิงรู้จักย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา หน่วยท่ี 

4 แปลงโฉมดาวอินคา และหน่วยที่ 3 การนําดาวอินคาสู่ท้องตลาด รวมจํานวน 15 ชั่วโมง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน  
หน่วยท่ี 1 ย่ิงรู้จักย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา จํานวน 2 ชั่วโมง เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนต่าง ๆ 

ของต้นถ่ัวดาวอินคา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสามารถจําแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ได้ สามารถสร้างเส้นขนานได้ 
และเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้อ่านและดู CAI โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล คือ 
ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบหน่วยท่ี 1 KR20=0.52 จัดการเรียนรู้

ดําเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัดผลก่อนเรียนและดําเนินการเรียนการสอน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยมี
รายละเอียดการบูรณาการตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การบูรณาการความรู้ในหน่วยท่ี 1 ดูแลฉันนิดใกล้ชิดฉันหน่อยตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้

สืบเสาะแบบ 5E 
วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะ

แบบ5E 
วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) คณิตศาสตร์(M) 

ขั้นสร้างความสนใจ

(Engagement) 
ชนิดของพืชดอก - การตอ่ภาพจิ๊กซอว์ ภาพจิ๊กซอว์ท่ีเป็น

เส้นขนาน 
ขั้นสํารวจและค้นหา

(Exploration) 
การสังเกตและ

เปรียบเทียบพืช 
- การออกแบบและ

สร้างสรรค์ช้ินงาน 
เส้นขนาน 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

(Explanation) 
พืชใบเลี้ยงเดียว-
พืชใบเลี้ยงคู่ 

- - เส้นขนาน 

ขั้นขยายความรู ้
(Elaboration) 

ความรู้ถัว่ 
ดาวอินคา 

CAI - - 

ขั้นประเมิน(Evaluation) - ทดสอบผา่นคอมพิวเตอร ์ การออกแบบผังความคิด - 
 

 

จากตารางท่ี 1 การบูรณาการ 4 ศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้พืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว เรื่องเส้นขนาน การใช้สื่อ CAI  
และการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

หน่วยท่ี 4 แปลงโฉมถั่วดาวอินคา จํานวน 7 ชั่วโมงเป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนําส่วนต่าง ๆ          
ของต้นถ่ัวดาวอินคามาแปรรูปเพ่ือให้เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวัน หรือการแปรรูปทําเป็น

อาหาร โดยมีจุดประสงค์คือนักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์แปรรูปจากต้นหรือส่วนต่างๆของดาวอินคาได้ จัดประสบการณ์โดย

การสืบค้นและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลคือ ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยมีค่าความเชื่อม่ันข้อสอบ KR20 = 0.73 จัดการเรียนรู้ ดําเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัดผลก่อนเรียนและ

ดําเนินการเรียนการสอน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีรายละเอียดการบูรณาการตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การบูรณาการความรู้ในหน่วยท่ี 4 แปลงโฉมดาวอินคา ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ5E 
วัฏจักรการเรียนรู้
สืบเสาะแบบ5E 

วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) คณิตศาสตร์(M) 

ขั้นสร้างความสนใจ

(Engagement) 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การแปรรูปอาหาร - อัตราส่วน

ผลิตภัณฑ์ 
ขั้นสํารวจและค้นหา

(Exploration) 
การเลือกใช้ส่วนตา่ง ๆ 

ของพืชได้อย่างเหมาะสม 
รวบรวมประเมิน

นําเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศ 

การออกแบบและ

สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์

จากต้นดาวอินคา 

ช่ังตวงวดั 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

(Explanation) 
การอบแหง้ 

การเปลี่ยนสถานะของสาร 
การใช้อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีหลัง       

การเก็บเกี่ยว 
เศษส่วน 

ขั้นขยายความรู ้
(Elaboration) 

ประโยชน์จากอาหาร การออกแบบแปรรูป - - 

ขั้นประเมิน(Evaluation) - สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์

ใหม ่
การออกแบบสินค้า

ใหม ่
- 

 

 จากตารางท่ี 2 การบูรณาการ 4 ศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การชั่ง วัด และตวง
สาร ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นดาวอินคาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

หน่วยท่ี 5 พาดาวอินคาสู่ท้องตลาด จํานวน 6 ชั่วโมง  เม่ือเรียนจบแผนจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุของแปรรูปจากดาวดินคาได้ รู้วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ท้ังเร่ืองขนาดรูปทรงได้ และเรียนรู้การใช้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารเพื่อออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดหรือทางเว็บเพจคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวัดและประเมินครั้งนี้คือ ใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้ชิ้นงานของนักเรียนจากการทํากิจกรรม พบว่า 
นักเรียนสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาในการออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์ในการในการใส่ของแปรรูปโดยมีค่าความเชื่อม่ัน

ข้อสอบหน่วยท่ี 5 KR20 = 0.67 การจัดการเรียนรู้ดําเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัดผลก่อนเรียนและดําเนินการเรียน

การสอนและทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีรายละเอียดการการการบูรณาการตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การบูรณาการความรู้ในหน่วยท่ี 5 การนําดาวอินคาสู่ท้องตลาด ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
สืบเสาะแบบ 5E 

วัฏจักรการเรียนรู้
สืบเสาะแบบ5E 

วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) คณิตศาสตร์(M) 

ขั้นสร้างความสนใจ

(Engagement) 
ฟักของดาวอินคาซ่ึง

เป็นพืชดอก 
- การบรรจผุลติภัณฑ์ การออกแบบกล่อง 

ขั้นสํารวจและค้นหา

(Exploration) 
การวางแผนและการ

สังเกต 
การสื่อสาร การออกแบบและ

สร้างสรรค์ช้ินงาน 
กล่องปริซึม 

ขั้นอธิบายและลง

ข้อสรุป(Explanation) 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ     
จากดาวอินคา 

การออกแบบปา้ย

โฆษณา 
การแก้ปญัหา กล่องรูปตา่ง ๆ 

ขั้นขยายความรู ้
(Elaboration) 

การแปรรูปสินค้า การใช้อินเตอร์เน็ต การสร้างสรรค์ช้ินงาน การคํานวณต้นทุนกําไร 

ขั้นประเมิน

(Evaluation) 
การสังเกต การออกแบบการขาย การแก้ปญัหา การทํากราฟแท่ง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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จากตารางท่ี 3 การบูรณาการ 4 ศาสตร์ นักเรียนได้รู้โครงสร้างของพืช การคํานวณหากําไรต้นทุนการใช้เทคโนโลยี

ในการสืบค้นหาข้อมูล และการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อบรรจุเก็บผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  
 

4.4 ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
4.4.1 ประเมินผลหลักสูตรโดยพิจารณาจากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านพบว่าภาพรวมของหลักสูตร

อยู่ในระดับท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังหมด 9 ด้าน 
4.4.2 ประเมินผลหลักสูตรโดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้

แบบทดสอบ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท้ัง 3 แผนจัดการเรียนรู้ 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคามีผลการวิจัย ดังน้ี 
 5.1 หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
รายวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องถ่ัวดาวอินคามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้าน

เกษตรกรรมท้องถิ่นและสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชน ตลอดจนการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนว

เกษตรอินทรีย์ 
 หลักการของหลักสูตร มี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนโดย

การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน

โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ อย่างมีคุณภาพผ่านพืชท่ีชื่อดาวอินคา โดยสอดคล้องกับบริบทด้านเกษตรกรรมของชุมชนใน

ท้องถิ่น 2) เป็นการศึกษาท่ีนํากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายด้วย

ตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 3) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือฝึกการทํางานเป็นกลุ่มของนักเรียน นําความรู้ท่ีได้มาสร้าง

อาชีพในด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) เพ่ือจัดการเรียนให้นักเรียนในการบูรณาการศาสตร์ 4 ศาสตร์ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3) เพ่ือเป็นการศึกษาที่นําการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาใช้เพ่ือให้

นักเรียนได้นาํกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคาใช้เวลาในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย เป็นไปตามวิศัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้กําหนดโครงสร้างรายวิชา

ของหลักสูตร จํานวน 40 ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคา 
ชื่อหน่วย สาระสาํคัญ เวลา )ชั่วโมง(  

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เร่ืองต้นดาวอินคา 1 
1. ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักถ่ัว ดาวอินคา 1.1) ลักษณะท่ัวไปของถั่วดาวอินคา 4 
2. ดูแลฉันนิด ใกล้ชิดฉันหน่อย 2.1) การเตรียมดิน  

2.2) เกษตรอินทรีย์ 
12 

3. ตัวฉันสารพันสรรพคุณ 3.1) เมล็ดถั่วดาวอินคา  
3.2) ใบถั่วดาวอินคา  

4 
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ชื่อหน่วย สาระสาํคัญ เวลา )ชั่วโมง(  
3.3) นํ้ามันจากถ่ัวดาวอินคา  
3.4) เปลือกถ่ัวดาวอินคา 

4. แปลงโฉมดาวอินคา  4.1) ชาจากใบและเปลือกถ่ัวดาวอินคา  
4.2) เมล็ดดาวอินคา 
4.3) สารสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคา  
4.4) นํ้ามันบริสุทธิ์, นํ้ามันจากเมล็ดเพื่อผลิตภัณฑ์ความงาม 

11 

5. พาถ่ัวดาวอินคาออกท้องตลาด  5.1) ต้นทุน  ,ราคา ,กําไร ,ค่าแรง  
5.2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดลองจําหน่าย 

6 

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เร่ืองต้นดาวอินคา 
ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบความพึงพอใจ 

2 

รวม 40 
 

จากตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ืองต้นดาวอินคาประกอบด้วย 
5 หน่วยการเรียนรู้ จํานวน 40 ชั่วโมง มีรายละเอียด คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จํานวน 1 ชั่วโมง หน่วย

การเรียนรู้ท่ี 1 ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา จํานวน 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ดูแลฉันนิด ใกล้ชิดฉันหน่อย จํานวน 12 
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ตัวฉันสารพันสรรพคุณ จํานวน 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 แปลงโฉมดาวอินคา จํานวน 11 
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พาถั่วดาวอินคาออกท้องตลาด จํานวน 6 ชั่วโมง และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
จํานวน 2 ชั่วโมง 

 

 5.2 ผลการหาคุณภาพของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ืองต้นดาวอินคาจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 คน ได้ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของหลักสูตร รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพของเอกสารหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
รายการประเมิน X  S.D.  แปลความหมาย 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร 4.71 0.16 มากท่ีสุด 
2. วิสัยทัศน์ 4.77 0.16 มากท่ีสุด 
3. หลักการของหลักสูตร 4.86 0.15 มากท่ีสุด 
4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.62 0.30 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหาของหลักสูตร 4.85 0.15 มากท่ีสุด 
6. โครงสร้างหลักสูตร 4.65 0.28 มากท่ีสุด 
7. ประสบการณ์การเรียนรู้ 4.83 0.14 มากท่ีสุด 
8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 4.72 0.20 มากท่ีสุด 
9. การวัดและประเมินผล 4.86 0.17 มากท่ีสุด 

ภาพรวมของหลกัสูตร 4.76 0.09 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 2 ผลการหาคุณภาพของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นดาวอินคา พบว่า ภาพรวมของ

หลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( X  = 4.76, S.D. = 0.09) ผลการประเมินในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้าน
หลักการของหลักสูตร ( X  = 4.86, S.D.= 0.15) ด้านการวัดและประเมินผล ( X  = 4.86, S.D.= 0.17) ด้านเนื้อหาของ

หลักสูตร ( X  = 4.85, S.D.= 0.15) ด้านประสบการณ์การเรียนรู้ ( X  = 4.83, S.D.= 0.14) ด้านวิสัยทัศน์ ( X  = 4.77, 
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S.D.= 0.16) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ( X  = 4.72, S.D.= 0.20) ด้านความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร ( X  = 4.71, 
S.D.= 0.16)  ด้านโครงสร้างหลักสูตร ( X  = 4.65, S.D.= 0.28) และด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ( X  = 4.62, S.D.= 0.30) 
ตามลําดับ 

 

5.3 ผลการใช้หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ืองต้นดาวอินคา ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

ก่อนกับหลังเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 แปลงโฉมดาวอินคาและหน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 5 พาถ่ัวดาวอินคาออกท้องตลาด ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบจํานวน 3 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จาก
นักเรียน 20 คน ได้ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายหน่วยตามตารางท่ี 3 และ 4 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนตามหลักสูตรโดยรวม (n = 20) 
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม X  S.D.  D  D

S.D.  t P-Value 

ก่อนเรียน 60 23.05 8.70 
14.95 5.02 13.32* 0.00 

หลังเรียน 60 38.00 6.35 
* P < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนกับหลัง

เรียน ตามหลักสูตรโดยรวม พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 23.05 (S.D. = 8.70) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 38.00 (S.D. = 6.35)           
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนตามหลักสูตรจําแนกตามรายหน่วย  (n = 20) 
หน่วยที่ ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม X  S.D.  D  D

S.D.  t P-Value 

1 
ก่อนเรียน 20 7.55 2.42 

3.95 3.41 5.18* 0.00 
หลังเรียน 20 11.50 2.70 

4 
ก่อนเรียน 20 8.10 3.31 

3.15 1.18 11.92* 0.00 
หลังเรียน 20 11.25 3.70 

5 
ก่อนเรียน 20 7.40 3.44 

7.85 2.39 14.69* 0.00 
หลังเรียน 20 15.25 2.02 

* P < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนกับหลัง

เรียน ตามหลักสูตรในหน่วยท่ี 1 พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.55 (S.D. = 2.42) หลังเรียนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.50                  
(S.D. = 2.71) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนกับหลังเรียน ตามหลักสูตร

ในหน่วยท่ี 4 พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 8.10 (S.D. = 3.31) หลังเรียนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.25 (S.D. = 3.70) และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนกับหลังเรียน ตามหลักสูตร

ในหน่วยท่ี 5 พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.40 (S.D. = 3.44) หลังเรียนเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.25 (S.D. = 2.02) และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1740 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1768 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการใช้หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ผู้วิจัยสรุป    
และนําผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. หลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคามีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม

ท้องถ่ินและสร้างสรรค์ชิ้นงานเพ่ือถ่ายทอดให้กับชุมชน มีจุดมุ่งหมายและจุดเน้นในการบูรณาการแบบสะเต็ม มีการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ังหมด 5 หน่วย จํานวน 40 
ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558: ง) ท่ีวิจัยพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาเร่ือง อ้อย 
แสดงถึงการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มี 40 ชั่วโมง และสอดคล้องงานกับงานวิจัยของ        
นันท์นภัส นิยมทรัพย์  (2561: 308-317) ท่ีวิจัยพัฒนาหลักสูตรโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษามีกิจกรรมให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
ญัฐยาน์  รัตนพาหิระ (2552: ง) ท่ีแสดงถึงความต้องการของคนในชุมชนในการสร้างอาชีพในด้านการเกษตร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร  
 2. คุณภาพของเอกสารหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคา พบว่า ภาพรวมของหลักสูตรอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (S.D. = 0.09) จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา

เรื่องต้นดาวอินคาเป็นท่ีต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงทุกฝ่ายเห็นความสําคัญและความจําเป็นของหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของญัฐยาน์  รัตนพาหิระ (2552: ง) ท่ีแสดงถึงความต้องการของคนในชุมชนในการสร้างอาชีพในด้าน

การเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนักเรียนสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้้ในชีวิตประจําวันได้ 
 3. ผลการใช้หลักสูตรโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนกับ

หลังเรียนตามหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องต้นดาวอินคาโดยรวมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักถ่ัวดาวอินคา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 แปลง

โฉมดาวอินคา และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พาถั่วดาวอินคาออกท้องตลาด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 3 หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558: 
ง) ท่ีวิจัยพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง อ้อย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวมท้ังงานวิจัยของ               
พรสวัสด์ิ สองแคว และอังคณา อ่อนธานี (2560: 210) ท่ีพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีแสดงถึงผลการใช้แนวคิดสะเต็ม

ศึกษามาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน พบว่านักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม อธิบายผลการ

ทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยนําความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมา

ช่วยสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และงานวิจัยของอุไรวรรณ ปานีสงค์ จิต นวนแก้ว และสุมาลี เลี่ยม
ทอง (2560: 135) ท่ีพบว่าการนํากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระ เป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกตค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และนักเรียนสามารถนําความรู้ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 
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7. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 

 1. ครูหรือผู้นําหลักสูตรไปใช้ควรมีการศึกษาเนื้อหาและทําความเข้าใจเร่ืองต้นดาวอินคา คุณประโยชน์ของส่วน            
ต่าง ๆ ของต้นดาวอินคา และการแปรรูปผลผลิตจากต้นดาวอินคาในปัจจุบันให้เข้าใจก่อนนําหลักสูตรไปใช้  
 2. ในการสร้างชิ้นงานควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดและความเป็นไปได้จริงในการต่อยอดชิ้นงานของ

นักเรียนออกสู่ท้องตลาดในอนาคต  
 3. ควรนําหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่องทุกปีควบคู่ไปการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องต้นดาวอินคา โดยสร้างแปลงปลูกต้น

ดาวอินคาข้ึนภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นสื่อจริงให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

 1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหา โครงสร้างรายวิชา สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สามารถบูรณาการ

เข้ากับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ เพ่ือส่งเสริมให้ครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงจะทําให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น 
 2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมระดับชั้นอ่ืนเพ่ือทําให้การเรียนตามหลักสูตร

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้นเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถ 
ในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู 

Flipped Classroom Learning Management for Enhancing Knowledge and 
Competence in Curriculum Development of Pre-service Teachers 

 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง  
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
suttipong.bo@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและสอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นครู 4.0  ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความรู้และความสามารถของนักศึกษาครู
ด้านการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 86 และ 2)  ศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาครูชั้น
ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 23 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจํานวน 15 แผน 2) แบบทดสอบ
วัดความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 30 ข้อ ท่ีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบประเมินความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจํานวน 20 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะความสามารถ  
ในการพัฒนาหลักสูตร จะพบว่าความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครูเท่านั้นท่ีสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาข้ึน 
ในภาพรวมอยู่ระดับมาก  
 
คําสําคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน  ความรู้และความสามารถ  การพัฒนาหลักสูตร  นักศึกษาครู 
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Abstract 
 

Flipped classroom model is a teaching method that focuses on learner-center. This model is in 
line with a recent government initiative, Teacher 4.0. Therefore, this research was designed to adopt flipped 
classroom model. The purposes of this research are to 1) compare the pre-service teachers’ knowledge 
and competence in applying flipped classroom model in developing a curriculum to the base line of 
86% and 2) investigate pre-service teachers’ views about the model. The research participants comprises 
twenty-three third year pre-service teachers in English program of Faculty of Education, Suan Sunandha 
Rajabhat University. This research was conducted in semester two of  academic year 2018. The participants 
were recruited through cluster random sampling. The research instruments are 1) fifteen lesson plans of 
flipped classroom model, 2) thirty items of four multiple choices test for evaluating pre-service teachers’ 
knowledge in developing a curriculum, 3) evaluative forms of pre-service teachers’ competence in curriculum 
development and 4) the questionnaire of pre-service teachers’ view about the flipped classroom model 
consisting of twenty question items with five rating scales. Data were analysed by mean, standard deviation 
and one sample t-test. The findings of the research showed that the pre-service teachers’ knowledge and 
competence in applying flipped classroom model in developing a curriculum were lower than 86% at 
the 0.01 level of significance. However, the pre-service teachers’ competence in developing curriculum in 
general were higher than 86% at the 0.01 level of significance. The research results also revealed that the 
overview of pre-service teachers’ view about flipped classroom model was high. 
 

Keywords: flipped classroom, knowledge and competence, curriculum development, pre-service teachers  
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1. บทนํา  
 

 การพัฒนาคนเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจากผลการประเมินการจัด

อันดับโดยสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development: IMD) จาก 61 
ประเทศ พบว่าในปี ค.ศ. 2018 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 56 ซ่ึงลดลงกว่าปี 
2017 ท่ีได้อันดับท่ี 54 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) แต่เม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า มีความน่า
วิตกเป็นอย่างย่ิงในเรื่องคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพราะคุณภาพของระบบอุดมศึกษาของไทยยังอยู่ในอันดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ 
(Schwab, 2017) สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจําเป็นต้องหาแนวทางในการเร่งรัดเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของตนให้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และต้องสนองตอบต่อนโยบายทางด้านการศึกษาของภาครัฐท่ีกําลัง

ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมของคนทุกช่วงวัยให้พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ี

เหมาะสม โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการปรับเปลี่ยนคนไทยให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง สร้างพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ เช่น มีวินัย รับผิดชอบ มีการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อสังคม (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ, 2560)  
      เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีวิสัยทัศน์ในการเป็น

มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม ดังนั้นจึงต้องแสวงหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นกัน โดยหน่วยงาน

ท่ีเป็นรากฐานสําคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ซ่ึงมีพันธกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิตครูท่ีมี

คุณภาพและมีศักยภาพ โดยนักศึกษาครูจะต้องมีความรู้และความสามารถในการศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน
นํามาสนทนาคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ซ่ึงรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาครูสามารถ

พัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ได้จริงตรงตามสภาพความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการ

ยกระดับคุณภาพนักศึกษาครูเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการศึกษา 4.0 อย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ี
เรียนอย่างลุ่มลึก ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีวิธีการท่ีสามารถนํามาใช้กับ

นักศึกษาครูท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายก่อนเข้าชั้นเรียน โดยในชั้นเรียนจะเน้นการ

เรียนรู้ผ่านการอภิปราย ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนนําเสนอผลงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความสามารถในเร่ืองการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิผล ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาทิ เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบตนเองในการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เน้น
การเรียนรู้แบบเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีได้เรียน เน้นการสนทนา อภิปรายเพ่ือการเรียนรู้รวมถึงการทํางานเป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
สังคม ซ่ึงเป็นความตระหนักต่อบทบาทของตนต่อชุมชนท้องถ่ินและสังคม (Foster and Stagl, 2018) ท่ีสําคัญการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีการออกแบบให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้สาระการเรียนนอกชั้นเรียน เช่นจากการศึกษาเอกสาร 
หนังสือ ตํารา การศึกษาจากวีดิทัศน์ และเมื่อเข้าชั้นเรียนจะเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน

ด้วยกันในช่วงเวลาเรียน รวมถึง การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้รับทักษะการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Koo et al., 2016) 
จากเหตุและผลข้างต้นจะพบว่าการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาครูมีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของภาครัฐท่ีต้องการขับเคลื่อนการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ท่ีสําคัญการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูยังเป็นพันธกิจหลักของคณะ

ครุศาสตร์ซ่ึงเป็นหน่วยงานสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาและวิจัย

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ

และเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

     1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนโดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 86  
     2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาข้ึน 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 ความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครูหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสูง

กว่ากับเกณฑ์ร้อยละ 86  (ช่วงคะแนน 86-100 คะแนน เป็นเกณฑ์ผลการเรียนดียอดเย่ียม หรือระดับ A ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา) 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

         4.1 แนวคิดเก่ียวกับห้องเรียนกลับด้าน 
 ห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนระดับมัธยมปลายท่ี

โรงเรียนวูดแลนด์ปาร์ก เมืองวูดแลนด์ ปาร์ก รัฐโคโลราโด โดยผู้สอนวิทยาศาสตร์ 2 คน ชื่อโจนาธาน เบิร์กแมน และอารอน 
แซมส์ ราว ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ท่ีเร่ิมทําการบันทึกเทปวีดิทัศน์เป็นเนื้อหาสาระการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนนําไปศึกษาด้วย

ตนเองท่ีบ้าน แล้วให้ผู้เรียนนําเอาผลการศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองมาสู่กระบวนการอภิปราย สืบค้นเพ่ือหาบทสรุปของคําตอบ

ในชั้นเรียนอีกคร้ังหนึ่ง โดยผู้สอนทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ทางการเรียนดังกล่าว วิธีการเรียน
แบบน้ีเป็นการกลับด้านแนวคิดจากแบบเดิมท่ีต้องเรียนเนื้อหาท่ีโรงเรียนและนํางานกลับไปทําต่อท่ีบ้าน โดยให้เรียนเน้ือหาท่ี

บ้านด้วยตนเองแล้วนํางานหรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาทําการเรียนรู้เพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนร่วมกับเพื่อน (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 
2561: 67-68) เห็นได้ชัดว่าห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากการสอนแบบเดิมท่ีผู้สอนเป็น

ศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เน้นการเรียนมากกว่าการสอน โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มากข้ึนและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนจําเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดข้างต้น อาทิ การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน และการร่วมมือกันเรียนรู้มาเป็น

ฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนในการเรียนผ่านการ

แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ทําให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารและเกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน ท่ีสําคัญเกิดความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
(Akçayır and Akçayır, 2018: 335; Gopalan et al., 2018: 648)  
 

 4.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับอุดมศึกษา     
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้สอนเปล่ียนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ให้คําแนะนําและเอ้ืออํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ ในขณะเดียวกันผู้เรียนจําเป็นต้องปรับตนให้เป็นผู้ท่ีกํากับตนเอง รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

เนื้อหาสาระจากสื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้กี่คร้ังก็ได้เท่าท่ีผู้เรียนต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  กิ
ลบอยและคณะ (Gilboy et al., 2015: 109) ท่ีพบว่าผู้เรียนระดับอุดมศึกษาชอบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมากกว่า

การเรียนแบบบรรยาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีหลากหลาย แต่ลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกันได้แก่ การท่ีผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านก่อนเข้าชั้นเรียน ส่วนกิจกรรมในชั้นเรียนจะเป็นการอภิปราย  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เชิงลึก (Poore, 2013: 21) กิจกรรมการถาม-ตอบ การแก้ปัญหา การทํางานกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกัน (Bishop and 
Verleger, 2013) ซ่ึงเป็นไปตามคํากล่าวของเอนฟิวด์ (Enfield, 2013) ท่ีระบุว่าธรรมชาติของการเรียนรู้ร่วมกันตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จะช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะท่ีแตกต่างกันแบ่งปันการเรียนรู้และสนับสนุนส่งเสริม

ซ่ึงกันและกัน เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากข้ึน ดังนั้นลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านใน

ระดับอุดมศึกษาจึงควรเน้นการเรียนรู้เชิงรุกท่ีผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม ท่ีสําคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน (Bergmann and Sams, 2012; Barkley, 2015) ซ่ึง

เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันท่ีต้องการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตและรับมือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงเป็นโลกท่ีไร้พรมแดน และมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้แสดงให้

เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่ผู้เรียนโดยใช้การฝึกประยุกต์ความรู้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูท่ี

ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดข้ึนผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาใช้ (วสันต์ ศรีหิรัญ, 2560: 27)   
 

 4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
กิตติพงษ์ พุ่มพวง และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2561) ได้ศึกษาและวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา โดยพบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2560) ท่ีได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินสําหรับนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพบว่าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินอยู่ในระดับดี ความสามารถของ
นักศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถของนักศึกษาในการนําหลักสูตรท้องถ่ินไปใช้อยู่

ในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก  
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

ของนักศึกษาครู เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ท่ีมีตัวแปรจัดกระทํา/ตัวแปรอิสระคือ การจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 จํานวน 2 กลุ่มเรียน โดยท่ีกลุ่มเรียนท่ี 1 มีจํานวนนักศึกษาครูจํานวน 23 คน และกลุ่มเรียนท่ี 2 มีจํานวนนักศึกษาครู

จํานวน 24 คน รวมมีจํานวนนักศึกษาครูท้ังสิ้น 47 คน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561)  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้นักศึกษาครู 1 กลุ่มเรียน คือกลุ่มเรียนท่ี 1 โดย
มีจํานวนนักศึกษาครูท้ังสิ้น 23 คน   
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 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยซ่ึงนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความรู้และความสามารถ

ในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู ได้นําให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และมีกระบวนการในการพัฒนาตามลําดับดังต่อไปนี้ 
      1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีท้ังหมด 15 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง มีความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาท่ีเหมาะสมและนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยมีค่า IOC ภาพรวมและรายแผน เท่ากับ 1.00  
      2. แบบทดสอบการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 30 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาท่ีเหมาะสมและนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยมีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า IOC ท้ังฉบับเท่ากับ 
0.89 และเม่ือนําแบบทดสอบดังกล่าวไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 24 คน พบว่าแบบทดสอบข้างต้นมี

ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.23-0.73 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.23-0.61 และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.68 ซ่ึง       
นันนอลลี (Nunnally, 1978) กล่าวว่าการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ ควรมีค่ามากกว่า 0.60 จึงถือว่ามีความ

เชื่อถือได้ ดังนั้นแบบทดสอบการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 30 ข้อข้างต้นสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัย

ต่อไป 
      3. แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีเหมาะสม

และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยมีค่า IOC=1.00 สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย (1) การเสนอหลักการของหลักสูตร 10 คะแนน (2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 10 คะแนน           
(3) โครงสร้างของหลักสูตร 12 คะแนน (4) กิจกรรมของหลักสูตร 20 คะแนน และ (5) การวัดและประเมินผลของหลักสูตร    
8 คะแนน รวมคะแนนท้ังสิ้น 60 คะแนน  
         4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจํานวน 20 ข้อ ท่ีมี

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีเหมาะสมและนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยมีค่า IOC ภาพรวมท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 และ มีค่า 
IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และเม่ือนําไปทดลองกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 24 คน พบว่าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นดังกล่าวมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 ดังนั้นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านข้างต้นสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป 
 

 5.3 การดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยต้ังแต่ก่อนการวิจัย ระหว่างการวิจัย และหลังการวิจัย โดยมีวิธีการ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี

แสดงข้ันตอนและรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ก่อนการวิจัย แจ้งนักศึกษาครูให้รับทราบว่าผู้ สอนจะมี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ห้องเรียนกลับด้าน 

มคอ. 3  กิจกรรมการเรียนของแต่ละสัปดาห์ 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน   
ถาม-ตอบประเด็นท่ีสงสัย 

2. ระหว่างการวิจัย แนะนํ าการเรียนแบบห้องเรียนกลับ ด้าน 
กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ท่ีต้องเรียนและปฏิบัติ 
ซ่ึงกิจกรรมการเรียนตาม มคอ. 3 จํานวน 15 
สัปดาห์  (ไม่นับสอบกลางภาคและปลายภาค) 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
15 แผน   เอกสารประกอบการเรียน  กิจกรรม
การปฏิบัติ  เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถ

ในการพัฒนาหลักสูตร 60 คะแนน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
การดําเนินการวิจัย วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3. หลังการวิจัย นักศึกษาครูทําแบบทดสอบความรู้ด้านการ

พัฒนาหลักสูตร 
นักศึกษาครูทําแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อ

กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

แบบทดสอบเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 
30 ข้อ  30 คะแนน  แบบสอบถามความคิดเห็น

ต่อกิจกรรมการเรียน จํานวน 20 ข้อ 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

           6.1 เปรียบเทียบความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครูหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
กับเกณฑ์ร้อยละ 86 โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ One Sample t-test 
       6.2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พร้อมแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 182) ดังต่อไปนี้ 
 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยท่ีสุด 

 
7. ผลการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีหัวข้อและรายละเอียดท่ีจะเสนอ แบ่งเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 7.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 7.2  ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ตามลาํดับดังนี้ 
 

 7.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 23 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์โดย

หาคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 86 ของตัวแปรท่ีศึกษาดังรายละเอียด

ของตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร  
ตัวแปรที่ศึกษา คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ 86 X  S.D. t p-value 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 30  25.80  14.48 3.16 -17.18** .00 
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 60 51.60 53.35 1.85    4.53** .00 
ความรู้และความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตร 
 

90 
 

77.40 
 

67.83 
 

4.09 
 

-11.24** 
 

.00 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรตํ่ากว่า

เกณฑ์ร้อยละ 86 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (t=-11.24, p-value=.00) แต่ถ้า
แยกย่อยเป็นการวิเคราะห์เฉพาะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร กลับพบว่า

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครูสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในขณะท่ี

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 7.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยใช้การ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีนักศึกษาครูได้ให้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นฯ 
พร้อมแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นฯ เปน็ดังตารางท่ี 3 ต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ข้อ รายการคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 โอกาสท่ีได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกับเพ่ือน 4.70 .470 มากท่ีสุด 
2 บรรยากาศการเรียนรู้ไม่ทําให้นักศึกษาเบื่อหน่าย 4.43 .662 มาก 
3 ประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนรู้ 4.35 .647 มาก 
4 การได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนในชั้นเรียน 4.74 .449 มากท่ีสุด 
5 การสร้างชิ้นงานหรือผลงานได้ตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนกําหนด 4.26 .752 มาก 
6 การได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 3.96 .706 มาก 
7 การได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 4.30 .703 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนทําให้ตื่นตัวและกระตือรือร้นต่อการเรียน 4.30 .703 มาก 
9 ทําให้เกิดความรับผิดชอบในการเรียนของตน 4.39 .583 มาก 
10 การนําความรู้จากการเรียนไปใช้ปฏิบัติได้จริง 4.52 .665 มากท่ีสุด 
11 โอกาสท่ีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน 4.65 .573 มากท่ีสุด 
12 ส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม 4.83 .388 มากท่ีสุด 
13 เอกสารการเรียนง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.83 .984 มาก 
14 การแนะนําแหล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษาค้นคว้า 3.78 .736 มาก 
15 การรับรู้เป้าหมายของการเรียน 4.39 .722 มาก 
16 ความชอบในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนใช้ 4.30 .765 มาก 
17 ความชอบในการทํางานร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 4.43 .662 มาก 
18 วิธีการประเมินผลการเรียนมีความเป็นธรรม 4.57 .590 มากท่ีสุด 
19 การไขข้อสงสัยและประเด็นท่ีไม่ทราบจากผู้สอน 4.57 .662 มากท่ีสุด 
20 ความพึงพอใจท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียน 4.39 .656 มาก 

ภาพรวม 4.38 .706 มาก 
  

จากตารางท่ี 3  พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x 4.38, S.D.=.706 ) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมี
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ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองและเพื่อน ๆ  ได้
ทํางานเป็นทีม เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดกับเพ่ือนและผู้สอน ท่ีสําคัญเม่ือมีปัญหาข้อสงสัยใดสามารถได้รับความ

ช่วยเหลือจากผู้สอนในชั้นเรียนได้ทันที นอกจากนี้กระบวนการหรือวิธีท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนมีความเป็นธรรมต่อ

นักศึกษาครู ท่ีสําคัญการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาครูสามารถนําความรู้จากการเรียนไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

 
8. สรุปผลการวิจัย 
 

     1. ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จะพบว่าความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครูเท่านั้นท่ีสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 86  
     2. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
โดยมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีเป็นข้อย่อยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. การที่ความรู้และความสามารถของนักศึกษาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 86 (หรือ 77.40 จาก 90 คะแนน) ท้ังนี้อาจเป็นนักศึกษาครูยังขาดความชัดเจน

เกี่ยวกับคําถามท่ีวัดระดับการคิดวิเคราะห์ท่ีต้องหาประเด็นและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องท่ีสุด หรือมีความสําคัญท่ีสุดในการ

พัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการแสดงความรู้จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะสับสนและตัดสินใจยากในการเลือกประเด็นและรายละเอียดท่ี

เกี่ยวข้องหรือสําคัญท่ีสุด นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่าระดับความยากของข้อสอบจํานวน 30 ข้อท่ีใช้ในการวิจัยน้ี

มี 10 ข้อท่ีมีระดับความยากระหว่าง 0.20 - 0.46 ซ่ึงอาจมีผลต่อการพิจารณาตัดสินตัวเลือกท่ีถูกท่ีสุดหรือดีท่ีสุด แต่ถ้า
พิจารณาเฉพาะความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรจะพบว่าความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 86 (หรือ 51.60 จาก 60 คะแนน) ซ่ึงสอดคล้องกับชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2560: 1-12) ท่ีศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถ่ินของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ ท่ีพบว่าความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรท้องถ่ินทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก      
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวมอยู่ระดับมาก  
ท้ังนี้เป็นผลมาจากนักศึกษาครูเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสอดคล้องกับความต้องการของตน กล่าวคือเป็น

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูและเพื่อน ๆ ได้ทํางานเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกับเพ่ือนและผู้สอน        
ท่ีสําคัญเม่ือมีปัญหาข้อสงสัยใดสามารถได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนในชั้นเรียนได้ทันที นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
จะช่วยให้นักศึกษาครูสามารถนําความรู้จากการเรียนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ 
พุ่มพวง และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2561: 1-11) ท่ีพบว่าความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2560: 1-12) ท่ีพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ ต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1752 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1780 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

10. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ควรมี
การสํารวจความต้องการของนักศึกษาครูว่าต้องการกิจกรรมการเรียนแบบใดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของตนมากท่ีสุด ลักษณะของ

เอกสารประกอบการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความชัดเจนของงานท่ีมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบันทึกผล

การศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการตอบสนองและส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้รับ

การบ่มเพาะให้เป็นครู 4.0 อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น ทักษะการสร้างหลักสูตรท่ี

สามารถนําไปใช้ได้จริง ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนและผู้สอนในการทํางานและเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน แม้ว่าจะมีการศึกษาและวิจัยหาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ แต่
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องและควรให้ความสําคัญในการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมหรือต่อยอดจากการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ปัจจัยความสําเร็จท่ีมี

อิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0 หรือผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านในการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 4.0 เป็นต้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วธีิการสอน
แบบทีพีอารร์่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

Development of Learning Achievement and English Speaking Ability using             
the TPR Teaching Method with Animation Media of Grade 3 Students  
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์

ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันก่อนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีกําหนด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 32 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานเทศกาล จํานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง งานเทศกาล จํานวน 25 ข้อ และ 3) แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานเทศกาล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หลังเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  วิธีการสอนแบบทีพีอาร์  สื่อแอนิเมชัน 
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Abstract 
 
The purposes of this research were to : 1) compare the learning achievement in English subject 

by using TPR teaching method with animation media before and after learning; and 2) compare English 
speaking ability by using the TPR teaching method with animation media after learning with the specified 
criteria. The sample group of 32 grade 3 students Pilom school Mueang District, Nakhon Pathom Province 
was derived by simple random sampling. The research instruments consisted of: 1) 5 lesson plans of TPR 
teaching method with animation media 2) The learning achievement in English subject test and 3 ) The 
English speaking ability test. Data were analyzed with mean, standard deviation, and t-test. 

The findings of this research were as follows:  
1) The learning achievement in English subject of students after learning by using TPR teaching 

method with animation media was higher than that of before at the .05 level of statistical significance. 
2) The English speaking ability of students after learning by using TPR teaching method with animation 

media was not different from the criteria. 
 

Keywords: learning achievement, English speaking ability, TPR teaching method, animation media 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีแนวคิดให้พัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 3R และ 8C ซ่ึง 3R ประกอบด้วย            
1) อ่านออก (Reading) 2) เขียนได้ (Writing) และ 3) คิดเลขเป็น (Arithmetic) 8C ประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) 2) คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 3) ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding) 
4) ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration teamwork and leadership) 5) ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications information and media literacy)  6)  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่า

ทันเทคโนโลยี (Computing and ICT literacy) 7) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career and learning skills) และ                 
8)  มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของทักษะขั้นต้นท้ังหมด และ
เป็นคุณลักษณะท่ีเด็กไทยจําเป็นต้องมี ดังจะเห็นได้ว่ามีทักษะท่ีสําคัญต่อการดํารงชีวิตอยู่มากมาย ซ่ึงหนึ่งในทักษะท่ีสําคัญ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือทักษะด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ตาม จะเน้นท่ี

ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละชนชาติต่างก็มีภาษา

เป็นของตนเอง ดังนั้นการท่ีชนชาติต่าง ๆ จะติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจได้นั้นย่อมต้องมีภาษาท่ีใช้เป็นสื่อกลางร่วมกัน การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของแต่ละเชื้อชาติ ทําให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในการติดต่อสื่อสาร การนําประเทศไทยไปสู่

ความเป็นนานาชาติ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม และมุมมองของสังคมโลก ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเอง

และผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง การมีเจคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมท้ังเข้าใจ

องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึนและมีวิสัยทัศน์ในการดํารงชีวิต (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 
นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้

ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบ

อาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอด ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสําคัญท่ีผู้เรียนควร

ได้รับการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 2-3) อีกท้ังผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศอยู่ท่ี 34.59  ในขณะท่ีปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ท่ี 36.34 จะเห็นไว้ว่ามีผลคะแนน

เฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพียงเล็กน้อยซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะภาษาน้ัน

ควรพัฒนาท้ังทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ท้ังนี้เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้และความสามารถที่ดีขึ้นและเป็นการ

พัฒนาทักษะให้กับนักเรียนไปในตัวโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารเป็นทักษะใกล้ตัวท่ีใช้กันมากท่ีสุดจึง

สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 1-11) ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการพูดนับได้ว่าเป็นทักษะที่สําคัญมาก เพราะทักษะการพูดเป็นทักษะเบื้องต้นท่ีใช้ในการสื่อสาร 
ควบคู่ไปกับความเข้าใจในการฟัง ทักษะการพูดยังเป็นทักษะท่ีเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา ผู้เรียนควร

ได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างสมํ่าเสมอ และควรมีโอกาสได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงท่ีคล้ายกับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจําวันให้ได้มากท่ีสุด การพูดส่งผลต่อการอ่าน การฟัง และการเขียนด้วย แต่การสอนทักษะการพูดท่ีผ่านมายังไม่บรรลุ

จุดมุ่งหมายเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ฝึกให้นักเรียนใช้ภาษา

ตามรูปแบบในเน้ือหาเป็นหลักทําให้นักเรียนฝึกการพูดแบบท่องจํา โดยไม่สื่อความหมายท่ีแท้จริง (สุวรรณา ดีไพบูลย์และ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1757



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1785 

คณะ, 2558: 87-88)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรจะมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
จากสภาพปัญหาและความสําคัญของทักษะการพูด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนพบว่ามีงานวิจัยท่ีใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ (รูปภาพ) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะการใช้รูปภาพจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจําความหมายของคําศัพท์ได้ดี ทําให้ผู้เรียนเข้าใจการออกเสียงคําศัพท์ได้ โดย  
รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2557: ก) ได้ทําวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TPR และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TPR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ            
B-SLIM สอดคล้องกับ วารุณี  ศิริ (2559: ก) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วย

ท่าทาง (TPR)  ท่ีมีผลต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลวิจัยพบว่า วิธีสอน 
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อแอนิเมชันใน

การพัฒนาความสามารถในการพูด เพราะสื่อแอนิเมชันมีส่วนช่วยในการทําให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษ นักเรียนจะตั้งใจฟังและออกเสียงพูดตามสื่อแอนิเมชัน อีกท้ังงานวิจัยของ อัญชลี บุญมาก (2552: ก) ได้ทําวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 ผลวิจัยพบว่า การ์ตูนแอนิเมชันทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ 
บุปผา ปงลังกา (2559: ก) ทําวิจัยเรื่อง ผลการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชันเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ

และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า

การ์ตูนแอนิเมชันทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
จากความสําคัญและสภาพปัญหาของผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษรวมถึงวิธีการสอนท่ีน่าสนใจท่ีกล่าวมาข้างต้น

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) โดยการใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน

ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน

หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย  
 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน 
3.2 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษด้วยการใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันหลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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4. ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      4 .1 .1  ประชากร ท่ี ใช้ ในการวิจั ย เป็ นนั ก เรียนระ ดับชั้ นป ระถมศึ กษ าปี ท่ี  3 โรง เรียน วัด ไผ่ ล้ อม  

(พูลประชาอุปถัมภ์) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน  
3 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 97 คน 

      4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
(พูลประชาอุปถัมภ์) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มา 
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 32 คน 

 

4.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
ผู้วิจัยกําหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  เรื่อง งานเทศกาล ประกอบด้วยจํานวน 5 เทศกาล ดังนี้ 1) เรื่อง History 

of Christmas Day  ได้แก่ การสอนคําศัพท์เก่ียวกับวันคริสต์มาส และการพูดสนทนาโดยใช้ประโยค What is it?  
2) เร่ือง History of New year Day ได้แก่ การสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวันปีใหม่ และการพูดสนทนาโดยใช้ประโยค Do you 
have a ……..?  3) เรื่อง History of Valentine’s Day ได้แก่ การสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และการพูดสนทนาโดย

ใช้ประโยค What do you want? 4) เรื่อง History of Halloween Day ได้แก่ การสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีน และการ
พูดสนทนาโดยใช้ประโยค Who are you? และ 5)  เรื่อง History of  Loy Kratong Day ได้แก่ การสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวัน

ลอยกระทง และการพูดสนทนาโดยใช้ประโยค Do you see a ………? 
 

4.3 ระยะเวลา  
การวิจั ยครั้ งนี้ ดํ า เนิ นการวิจั ย ในภาค เรียน ท่ี  2  ปี การศึ กษา  2561 โดยใช้ ระยะเวลาในการทดลอง  

จํานวน 5 ชั่วโมง  
 

4.4 ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น  ได้แก่ วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชุด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองงานเทศกาล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้ 
5.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  งานเทศกาล เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนตามลําดับข้ันตอนโดย

ใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับสื่อแอนิเมชันในการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นนําเสนอ

เนื้อหา และข้ันท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นข้ันการประมวลความรู้ท่ีได้เรียน จํานวน 5 แผน ได้แก่ 1) History of Christmas Day   
2) History of New year Day 3) History of Valentine’s Day 4) History of Halloween Day และ 5) History of Loy 
Kratong Day แผนละ 1 คาบ รวมท้ังหมด 5 คาบ หาคุณภาพของแผนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงของ

แผนด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบแผนได้เท่ากับ 0.33-1.00 ประเด็นท่ีไม่ผ่าน คือ 1) จุดประสงค์

ของแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 2) จุดประสงค์วัดได้ตรงกับนิยามของงานวิจัย 3) ขั้นตอน

การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 4) ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับข้ันนําเสนอเนื้อหา 
5) ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับข้ันสรุป 6) กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ทีพีอาร์ 7) สื่อแอนิเมชันมีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 8) สื่อแอนิเมชันมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่สอน 
9) สื่อแอนิเมชันมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 10) สื่อแอนิเมชันพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ท้ังนี้ประเด็นท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงก่อนนําไปใช้ 

5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนสําหรับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 25 ข้อ เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หาคุณภาพของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ได้เท่ากับ 0.33-1.00 โดยนําไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัด

ไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) จํานวน 50 คน นํามาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ จํานวน 25 ข้อ มีความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.70 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20–0.85 และเม่ือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้วหาค่าความ

เชื่อม่ันได้เท่ากับ 0.78 
5.3 แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเพ่ือวัดความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการใช้สถานการณ์ให้นักเรียนพูดสนทนาโดยใช้รูปประโยคและคําศัพท์

ท่ีกําหนด มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการพูด 3 ระดับ คือ 1, 2, และ 3 คะแนน เกณฑ์การประเมิน 5 รายการ รวมจํานวน  
5 สถานการณ์ มีคะแนนรวมแผนละ 15 คะแนน ได้แก่ 1) การใช้คําศัพท์ 2) ไวยากรณ์ 3) การออกเสียง 4) ความคล่องแคล่ว 
และ 5) การแสดงท่าทางประกอบการพูด โดยใช้ทดสอบหลังเรียน หาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 1.00 โดย
นําไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม          
(พูลประชาอุปถัมภ์) จํานวน 32 คน นํามาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง                   
0.57–0.72 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.46-0.62 และเม่ือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้วหาค่าความเชื่อม่ันได้เท่ากับ 0.97 

 
6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

6.1 ทําการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
6.2 ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องงานเทศกาล ผู้วิจัยเป็นผู้สอน จํานวน 5 คร้ัง คร้ังละ  

1 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมง  
6.3 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามกําหนดการแล้วทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  
6.4 ผู้วิจัยทําการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษ แล้วนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน และตัวแปรตาม ได้แก่  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ แสดงตามภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
8. ผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อ

แอนิเมชันของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนกับหลังเรียน ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ 25 คะแนน จากนักเรียนจํานวน 32 คน ได้ผลการวิเคราะห์ 
ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 
ก่อนเรียนกับหลังเรียน        
                                                                                                                                         (n=32) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ X  S.D.   t p - value 

ก่อนเรียน 9.66 4.15 
7.03 4.38 9.07* 0.00 

หลังเรียน 16.69 4.68 
* p < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อ

แอนิเมชัน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.66 (S.D.= 4.15) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.69  (S.D.= 4.68) ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 7.03 (S.D. = 4.38) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
8.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อ

แอนิเมชันของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงวัดจากแบบคะแนน

ความสามารถในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 5 สถานการณ์ มีประเด็นจํานวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน แผนละ 15 คะแนน 
รวม 5 สถานการณ์ คะแนนเต็มท้ังหมด 75 คะแนน จากนักเรียนจํานวน 32 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ 

ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
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ตารางที่ 2  ผลเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน

หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
                     (n=32) 

ความสามารถใน 
การพูดภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเต็ม 
เกณฑ์ร้อยละ

80 ของ
คะแนนเต็ม 

 

X  

 
S.D. 

 
t 

 
p - value 

โดยรวม 75 60 60.22 10.96 0.11 0.91 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อ

แอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 60.22 (S.D.= 10.96) ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 ซ่ึงเท่ากับ 60 คะแนน  
 
9. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

9.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง งานเทศกาลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.68 ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 9.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.15 และเม่ือทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามข้ันการสอนท่ี ได้กําหนดไว้ท้ัง 3 ขั้นในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  
ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นการทําให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน และอยากลงมือปฏิบัติ โดยผู้วิจัยใช้สื่อ
แอนิเมชันท่ีมีสําเนียงการออกเสียงจริงจากเจ้าของภาษา อีกท้ังยังเป็นรูปภาพและการ์ตูน สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ธิดารัตน์  พูลเชื้อ (2551: ก) ท่ีใช้สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อประกอบการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษในวันสําคัญ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ขั้นท่ี 2 ขั้นนําเสนอเนื้อหา ผู้วิจัยมีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  
ด้วยการใช้รูปภาพคําศัพท์จากสื่อแอนิเมชัน และฝึกประโยคสนทนาถามตอบ โดยมีการแสดงท่าทางประกอบการพูด 
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคําศัพท์กับบทสนทนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซีรีน ชุมวรฐายี (2557: ก)  
เร่ืองประสิทธิผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางต่อการเรียนรู้คําศัพท์ และความคงทนในการจดจําคําศัพท์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีการรับรู้ความหมายของคําศัพท์เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  และข้ันท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นข้ันการประมวลความรู้ท่ีได้เรียน มีการทบทวนคําศัพท์และประโยคท่ีเรียน โดยใช้
รูปภาพและการถามตอบเพื่อสรุปบทเรียน 

9.2 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีกําหนด พบว่า 
ความสามารถในการพูดไม่แตกต่างจากเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 60 คะแนน โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
60.22 (S.D. = 10.96) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจากการใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ท่ีเลือกมาใช้เป็นเพียง

หนึ่งประเภทของกระบวนการสอนของทีพีอาร์ ซ่ึงก็คือทีพีอาร์รูปภาพ ทําให้ไม่ครบตามประเภทการสอนของทีพีอาร์ท้ัง                     
4 ประเภท  ได้แก่  1) ร่างกาย (body) เป็นการสอนโดยใช้คําสั่ ง ท่ี มีคําศัพท์ เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
2) สิ่งของ (objects) เป็นการสอนโดยใช้คําสั่งท่ีมีคําศัพท์ท่ีเป็นสิ่งของ 3) รูปภาพ (picture) เป็นการสอนเกี่ยวกับการออก

คําสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับรูปภาพ และ 4. การเล่าเรื่อง (story) เป็นการสอนภาษาโดยการเล่าเร่ือง แม้ว่าจะเป็นแผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน สอดแทรกกิจกรรมที่น่าสนใจมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม

และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่ความสามารถด้านการพูดจําเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ  
อีกท้ังในการวิจัยท่ีมีข้อจํากัดในการพัฒนาผู้เรียนเพียง 5 ชั่วโมง ทําให้การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเท่ากับ
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เกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มเท่านั้น  ในขณะท่ีงานวิจัยของ วารุณี  ศิริ (2559: ก) ได้ทํางานวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ท่ีมีผลต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง และทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 16 แผน  
ซ่ึงมีจํานวนมากกว่าท่ีผู้วิจัยท่ีใช้เพียง 5 แผน ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรปรับปรุงโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและจํานวน

แผนท่ีมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดดีย่ิงข้ึน 
 

10. ข้อเสนอแนะ   
 

 10.1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช้ 
     10.1.1 เน้ือหาและคําศัพท์ท่ีใช้ ควรเป็นเร่ืองหรือคําศัพท์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนหรือท่ีพบเห็นและใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

 10.2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     10.2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์

ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการอ่ืนในการสอนวิชาอังกฤษ เช่น การใช้เกม สตอรีไลน์ (Storyline) หรือบทบาทสมมุติ เป็นต้น 
     10.2.2 ควรติดตามความคงทนในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิธีการสอน

แบบทีพีอาร์รว่มกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 
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การพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5-6 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ 

แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง  
Development of English Vocabulary Knowledge and Reading Aloud Ability of 
Grade 5-6 Students by Using Embedded Phonics Instruction with Story Rhymes 
 

บุญสม ทับสาย1*  ศิรดา มแีก้ว2  และเรืองรอง เหมสุข2  
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บทคัดย่อ  

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ก่อนและหลงัเรียนด้วยโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรยีนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 
และนําเสนอกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีทดลองใช ้กลุ่มเปา้หมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียน
วัดทัพยายท้าว จังหวัดนครปฐม จํานวน 12 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคําศัพท์ และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ดา้นคาํศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5-6 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทดลองใช ้
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การนํา เข้าสู่บทเรียนโดยใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 2) การนําเสนอคําศัพท์และรับรู้
หน่วยเสียง 3) การแยกหน่วยเสียงในคาํและผสมหน่วยเสียง 4) การทําความเข้าใจความหมายของคาํศพัท์ และ 5) การนําคาํศัพท์
ไปใช้ในประโยค  

 
คําสําคัญ: ความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการอ่านออกเสียง  โฟนิกส์  เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 
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Abstract 
  

The purposes of this research were to compare the English vocabulary knowledge and reading 
aloud ability of grade 5-6 students before and after using embedded phonics instruction with story rhymes, 
and propose the pilot instructional process. The research sample consisted of 12 grade 5-6 students of 
Wattapyaitao School in Nakhon Pathom province, derived by purposive sampling. The research instruments 
were lesson plans, English vocabulary knowledge tests, and English reading aloud tests. This research found 
that the English vocabulary knowledge and reading aloud ability post-test mean scores of grade 5-6 students 
were significantly higher than the pre-test mean scores at the .05 level. The pilot instructional process 
consisted of 5 steps: 1) warming up by using story rhymes, 2) presenting vocabulary and recognizing phonemes, 
3) segmenting and blending phonemes, 4) understanding the meaning of vocabulary, and 5) using vocabulary 
in a sentence. 

 
Keywords: English vocabulary knowledge, reading aloud ability, phonics, story rhymes 
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1. บทนํา  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เกี่ยวกับ
ความรู้ด้านคําศัพท์ และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ไว้ว่า ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน และมีทักษะการใช้คําศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คํา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5) ผู้วิจัยท่ีเป็น

นักศึกษาครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว จังหวัด

นครปฐม ก่อนดําเนินการสอน ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีความสามารถในการใช้คําศัพท์ และความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา

ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ท้ังนี้จากการสังเกตขณะนักเรียนทดสอบการอ่าน พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก และ
นักเรียนอ่านคําบางคําได้โดยใช้การจํา และจากการทดสอบการใช้คําศัพท์ พบว่า นักเรียนไม่รู้ความหมายท้ัง ในระดับคําและ

ประโยค จึงส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเลือกคําศัพท์ไปใช้ในประโยคให้เหมาะสมกับบริบทได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา

ความรู้ด้านคําศัพท์ และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5-6 และจาก
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนโฟนิกส์เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียงกับตัวอักษร แล้วถอดรหัสหน่วยเสียงในคํา

เพ่ืออ่านและสะกดคํา (Spafford & Grosser, 2005: 104) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกันคือการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ มีประสิทธิผลในการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านออกเสียงคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (เรมิกา กุลาตี, 2558; พัชรินทร์ ป้องสนาม, 2557; นฤมล 
สุปินโน, 2557; วนิดา โนนคํา, 2554; White, 2017; Benton, 2016; Cardenas, 2009; Bridgman, 2002) และผลการวิจัย
ของวัชรินทร์ เครือเช้า (2561) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบสร้างคําร่วมกับ

เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีความสามารถในการอ่านออกเสียงและจดจําความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ี ผลการวิจัยของบุญสม ทับสาย และสุธาวี วิวิฒน์

กสิกิจ (2561) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ มีความสามารถในการอ่านคํา

ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นในการพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านคําภาษาอังกฤษใน

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียน (Embedded Phonics) ซ่ึงผู้เรียนจะได้รับการสอน            
โฟนิกส์ในระหว่างการอ่านบทอ่าน ผู้สอนจะสอนอ่านคําแบบโฟนิกส์แทรกในบทเรียนโดยให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และ
ถอดรหัสคําเฉพาะคําศัพท์ที่มีปัญหาในบทอ่านนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียน

ฝึกอ่านคําศัพท์ในบทอ่านซ่ึงเป็นคําศัพท์ท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถนําไปใช้ในการพูด อ่าน เขียน แต่งประโยคได้ (Active 
Vocabulary) และนําเสนอคําศัพท์โดยใช้วีดิทัศน์การ์ตูนซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง (Story Rhymes) เพ่ือให้ผู้เรียนได้

ฟังการออกเสียงคําศัพท์จากเจ้าของภาษา ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์จากบริบทในเรื่องเล่า พร้อมท้ังได้เรียนรู้การใช้

คําศัพท์ในประโยคให้เหมาะสมกับบริบทด้วย 
   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ก่อนและหลังการจัด        
การเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6                      
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 
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 2.3 เพ่ือนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคํา           
คล้องจอง ท่ีทดลองใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้

เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้

เรื่องเล่าท่ีเปน็คําคล้องจอง มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
                    ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 

 
 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

     5.1 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 
ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นห้องเรียนท่ีผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับรายวิชาการทดลองสอน

ประถมศึกษา ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 7 คน 
 

     5.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
          5.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 

  5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ 
 

     5.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
  5.3.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วสร้างผังคําศัพท์ท่ีต้องการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคําศัพท์ท่ี

ปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับชั้นละ 6 แผน แผนละ            
2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง   

      5.3.2 นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ดังน้ี 

1) แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1, 4 และ 6 มีค่า IOC เท่ากับ

1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 มีค่า IOC เท่ากับ 0.93 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีค่า IOC เท่ากับ 0.87 
และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 มีค่า IOC เท่ากับ 0.97 

การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบ

แทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่า    
ท่ีเป็นคําคล้องจอง 

1. ความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา   
ภาษาอังกฤษ 
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2) แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-6 มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
  5.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง

คําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 และนําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา แบบทดสอบมีคา่ IOC ดังน้ี 
1) แบบทดสอบความรู้ด้านคําศัพท์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยให้เลือกคําศัพท์เติมในประโยค ข้อสอบสําหรับ

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 มีจํานวน 31 ข้อ และชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีจํานวน 30 ข้อ ข้อสอบใน

แบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ เป็นรายการคําศัพท์สําหรับทดสอบการ 

อ่านออกเสียง แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคําศัพท์จํานวน 31 คํา และแบบทดสอบชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคําศัพท์จํานวน 30 คํา คําศัพท์ท่ีใช้ในแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00     
 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
   5.4.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคําศัพท์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน            
ออกเสียงคําภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน แล้วบันทึกคะแนนท่ีได้จากการทดสอบคร้ังนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
           5.4.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจองให้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นละ 12 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  
           5.4.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
           5.4.4 นําคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบวิลคอกซัน  
 
6. ผลการวิจัย  

 

 ผู้วิจัยสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 3 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5-6 ก่อนและหลัง                  
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ก่อนและหลังการจัด 
การเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ทดสอบ      

ก่อนเรียน 

ทดสอบ 

หลังเรียน 
Ranks  

   X  S.D. X  S.D. Positive 
Sum of 

Ranks 
Z 

ป.5 5 31 5.20 2.39 8.40 2.61 5 10 1.84 

ป.6 7 30 6.57 3.10 18.43 7.78 6 27 2.20* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ทุกคนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกใน

บทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีคะแนนความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนเฉล่ียความรู้ด้าน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีรายละเอียด                
ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ทดสอบ      
ก่อนเรียน 

ทดสอบ        
หลังเรียน 

Ranks  

   X  S.D. X  S.D. Positive 
Sum of 
Ranks 

Z 

ป.5 5 31 1.40 3.13 10.80 11.76 5 15 2.02* 

ป.6 7 30 5.29 4.43 24.71 9.14 7 28 2.37* 
            

 จากตารางท่ี 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ทุกคนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกใน

บทเรียนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ หลังเรียน             
สูงกว่าก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านคํา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจองเพื่อ

พัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านคําภาษาอังกฤษ ท่ีทดลองใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
     ขั้นท่ี 1 การนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง (Warming Up by Using Story Rhymes) เป็น

ขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง เพ่ือดึงดูดความสนใจหรือโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน และเป็น

การเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา 
     ขั้นท่ี 2 การนําเสนอคําศัพท์และรับรู้หน่วยเสียง (Presenting Vocabulary and Recognizing Phonemes ) 
เป็นข้ันท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนรับรู้หน่วยเสียง และฟังการออกเสียงคาํศัพท์ท่ีปรากฏในวีดิทัศน์เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง 
     ขั้นท่ี 3 การแยกหน่วยเสียงในคําและผสมหน่วยเสียง (Segmenting and Blending Phonemes) เป็นขั้นท่ี

ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกหน่วยเสียงแต่ละเสียง ท้ังหน่วยเสียงท่ีเป็นพยัญชนะต้น หน่วยเสียงท่ีเป็นสระ และหน่วยเสียงท่ีเป็น

ตัวสะกดของคําศัพท์ท่ีได้ฟัง จากนั้นให้ผู้เรียนออกเสียงแต่ละหน่วยเสียง จนสามารถผสมหน่วยเสียงให้เป็นคําได้ 
     ขั้นท่ี 4 การทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ (Understanding the Meaning of Words) เป็นขั้นท่ีผู้สอน

ใช้รูปภาพหรือสถานการณ์ในวีดิทัศน์เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง เพ่ือสื่อความหมายของคํา แล้วจึงให้ผู้เรียนบอกความหมาย

ของคําศัพท์นั้น  

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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     ขั้นท่ี 5 การนําคําศัพท์ไปใช้ในประโยค (Using Vocabulary in a Sentence) เป็นข้ันท่ีผู้สอนใช้วีดิทัศน์เรื่องเล่า

ท่ีเป็นคําคล้องจอง กิจกรรม เกม รูปภาพ หรือสถานการณ์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้คําศัพท์ในประโยคได้ถูกต้องตาม

บริบท  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี  
             1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกใน

บทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ด้านคําศัพท์มากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นท่ี 4-5 คือ การทําความเข้าใจ

ความหมายของคํา และการนําคําศัพท์ไปใช้ในประโยค เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์

ในประโยคจากรูปภาพหรือสถานการณ์ในเร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง จากน้ันผู้สอนใช้รูปภาพ หรือสถานการณ์จากเร่ืองเล่าท่ี

เป็นคําคล้องจอง เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกเลือกใช้คําศัพท์ในประโยคเพ่ือบรรยายภาพหรือสถานการณ์ได้ถูกต้องตามบริบท แล้วให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้คําศัพท์ในประโยคท่ีเป็นบริบทใหม่ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ พรรณนที โชติพงศ์ (2552) ได้กล่าวว่า การท่ีจะ

สอนให้ผู้เรียนรู้ความหมายของคําศัพท์นั้นมีกลวิธีหลายประการ เช่น การแสดงท่าทางประกอบ การใชรู้ปภาพ ใช้ของจริง และ
ใช้ข้อความ และต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้คําศัพท์นั้นในประโยคต่าง ๆ ได้ และผู้เรียนต้องฝึกการนําคําศัพท์ไปใช้       
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ผู้เรียนไม่มีความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องเล่า ทําให้ไม่สามารถคาดเดาความหมายของประโยคท่ีพบในเร่ืองเล่าได้ 
เร่ืองเล่ามีเนื้อเร่ืองท่ียาวและมีคําศัพท์มากเกินไปสําหรับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนมีปัญหาในการทําความเข้าใจ

ความหมายในระดับประโยคทําให้ไม่สามารถสรุปความหมายของประโยคได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคําศัพท์บางคําท่ีผู้วิจัยเลือกมา

สอนและทดสอบน้ันไม่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กล่าวคือไม่ได้เป็นคําศัพท์ท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถนําไปใช้

ในการพูด อ่าน เขียน แต่งประโยคได้ (Passive Vocabulary) อาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนไม่เห็นความสําคัญของการเรียนรู้

คําศัพท์เหล่านั้น ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
            2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา

ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์

แบบแทรกในบทเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคําภาษาอังกฤษ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียน

การสอนในข้ันท่ี 2-3 คือ การนําเสนอคําศัพท์ การแยกหน่วยเสียงในคําและการผสมหน่วยเสียง เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ฟังการออกเสียงคําศัพท์จากเร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจองก่อน โดยฟังซํ้า ๆ แล้วจึงฝึกแยกหน่วยเสียง จากการสังเกต
ขณะทําการวิจัย พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถแยกหน่วยเสียงได้ หากได้ฟังเพียงคร้ังเดียว ผู้สอนต้องเปิดวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนฟังซํ้า

หลายคร้ัง และผู้สอนต้องออกเสียงคําศัพท์นั้นอย่างช้า ๆ และชัดเจนจนกระท่ังผู้เรียนสามารถแยกหน่วยเสียงได้ แล้วให้ผู้เรียน

ฝึกออกเสียงซํ้า ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านคําศัพท์นั้นได้ และสามารถอ่านออกเสียงคําศัพท์อ่ืน 
ท่ีมีหน่วยเสียงใกล้เคียงกันได้ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ Starrett (2007) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก เรียนรู้ และวิเคราะห์
เสียงของตัวอักษรแต่ละตัวจะนําไปสู่การวิเคราะห์เสียงของตัวอักษรในแต่ละคําได้อย่างมีระบบ ผลการวิจัยคร้ังนี้มีความ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรมิกา กุลาตี (2558) พัชรินทร์ ป้องสนาม (2557) นฤมล สุปินโน (2557) วนิดา โนนคํา (2554) 
White (2017) Benton (2016) Cardenas (2009) และ Bridgman (2002) 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
       8.1.1 การใช้วีดิทัศน์เร่ืองเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง ผู้สอนควรเลือกเรื่องเล่าท่ีมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน  มีภาพและเสียงชัดเจน และไม่ควรมีเนื้อเรื่องท่ียาวเกินไป 
 8.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นท่ี 4 การทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ ในกรณีท่ีพบว่า

ผู้เรียนไม่สามารถบอกความหมายของคําศัพท์ท่ีมีความซับซ้อนหรือเป็นนามธรรมได้ ผู้สอนอาจใช้รูปภาพหรือสถานการณ์

เพ่ิมเติมจากวีดิทัศน์เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง เพ่ือช่วยเสริมการทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์                  
8.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันท่ี 5 การนําคําศัพท์ไปใช้ในประโยค ควรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากการทําแบบฝึกหัด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนความหมายของคําศัพท์ การสะกดคํา และการใช้คําศัพท์ใน

บริบทท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรม Word Maps, Word Walls, Word Hunts  
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนและการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็น                     

คําคล้องจอง ร่วมกับกลวิธีการอ่านเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5-6 เช่น Story Maps, Story Sequence, Concept Maps      

8.2.2 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนและการใช้ เรื่องเล่าท่ี เป็น                  
คําคล้องจอง ร่วมกับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําและการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 เช่น Dictation, Paragraph Hamburger  
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บทคัดย่อ  
 

บทความนี้นําเสนอวิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
กระบวนการสอนนี้สังเคราะห์จากวิธีการสอนแบบอุปนัย ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นแนะนําวิธีการเรียนรู้ 2) ขั้นเสนอ
ตัวอย่าง 3) ขั้นวิเคราะห์หาลักษณะร่วมหรือหลักการ 4) ขั้นสรุปหลักการ 5) ขั้นทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน และกลวิธี STAR 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) S (Search the word problem) การศึกษาโจทย์ปัญหา 2) T (Translate the problem) 
การแปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ปัญหา 3) A (Answer the problem) การหาคําตอบของโจทย์ปัญหา และ 4) R (Review the 
solution) ทบทวนคําตอบ และบทความนี้ได้นําเสนอการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญัหาของผู้เรียน 
 
คําสําคัญ: วิธีการสอนแบบอุปนัย  กลวิธี STAR  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

Abstract 
 

This article presented the inductive method together with the STAR strategy to promote the ability 
to solve problems of learners. Instructional process was synthesized by using an inductive teaching method 
consisting of 5 steps : There are 1) Introduce learning method 2) present samples 3) analyze for common 
characteristics or principle 4) summarize the principles 5) examine the understanding of learner with the 
STAR strategy consists of 4 steps : There are 1) S (Search the word problem) 2) T (Translate the problem) 
3) A (Answer the problem) 4) R (Review the solution). In addition, this article presented the organizing activities 
using inductive method together with STAR strategies for promoting the problem solving ability of students.  
 
Keywords: inductive method, STAR strategy steps, ability to solve problems 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1774 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1802 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา  
 

จากการศึกษาไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีบรรจุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษามาโดย

ตลอด ถือเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 1)  คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมี

ความสําคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ มีส่วนสนับสนุนให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
สิริพร ทิพย์คง (2544: 106) ท่ีกล่าวว่า คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์เป็นพลเมืองดี เพราะ

คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนใน

การทํางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะเป็นผู้นําใน

สังคม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ เกิดความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาเป็น

ทักษะกระบวนการท่ีเป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (NCTM, 2000: 1–3, อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555) แต่ใน
ปัจจุบันพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับตํ่า พิจารณาได้จากผลคะแนน O-NET 
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้าน

หนองสานแตรมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 22.40 อยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าระดับประเทศ และอยู่ในลําดับสุดท้ายเม่ือเทียบกับวิชาอ่ืน ๆ 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 1-8) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี Schoenfeld (2001) กล่าวไว้ว่า ในการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้สืบเนื่องมาจากทักษะการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์มีความจําเป็นมากสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาค้นคว้าหาวิธีสอนและ

เทคนิคต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํามาใช้ในการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่าวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย 
คือ กระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยการนําตัวอย่าง/ข้อมูล/
ความคิด/เหตุการณ์/สถานการณ์/ปรากฏการณ์ ท่ีมีหลักการ/แนวคิด ท่ีต้องการสอนให้แก่ผู้เรียน มาให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ 
จนสามารถดึงหลักการ/แนวคิดท่ีแฝงอยู่ออกมา เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป กล่าวอย่างสั้น ๆ ได้ว่า เป็นการสอนท่ี

ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี, 2560: 340) เม่ือผู้เรียนเข้าใจหลักการในเนื้อหานั้น

แล้วผู้วิจัยก็ได้นํากลวิธี STAR (STAR strategy steps) เป็นกลวิธีการสอนให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการจํา

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อลําดับขั้นของการแก้ปัญหา เพ่ือชี้แนะนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนสามารถใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาและลําดับขั้นตอนย่อยครบท้ังกระบวนการในการแสดงความหมายและหาคําตอบของปัญหา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การ

เป็นนักแก้ปัญหาท่ีดี (Maccini & Ruhl, 2000: 465–489) ในบทความนี้จึงมุ่งนําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับ กลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยนําเสนอแนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร์สําหรับพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

2. แนวคิดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

2.1 ความหมายความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Polya (1980: 1, อ้างถึงใน วรกมล วงศธรบุญรัศม์ิ, 2557) กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหา

วิถีทางท่ีจะหาสิ่งท่ีไม่รู้ในปัญหา โดยการหาวิธีการท่ีจะนําสิ่งท่ียุ่งยากออกไป เป็นวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญอยู่  
เพ่ือจะให้ได้ข้อลงเอย หรือคําตอบท่ีมีความชดัเจน แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดข้ึนได้ในทันที 
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National Counicle of Teachers of Mathematics (2000: 52, อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555) กล่าวว่า การ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นชิ้นงานท่ีทําโดยยังไม่รู้วิธีการที่ได้มาซ่ึงคําตอบในทันทีในการหาคําตอบนักเรียนจะต้องอาศัย

ความรู้เดิมท่ีมีอยู่เพ่ือนําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหาน้ันนักเรียนจะต้องหม่ันฝึกฝนบ่อย ๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนาและ

ทําให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น การแก้ปัญหาไม่ได้มีเป้าหมายในการหาคําตอบเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการของการ

กระทําให้ได้มาของคําตอบนั้นด้วย นักเรียนต้องหม่ันฝึกฝนอยู่เป็นประจํา อีกท้ังแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนขึ้นและสะท้อนแนวคิดใน

การแก้ปัญหาน้ันออกมาให้เห็นด้วย 
อัมพร ม้าคนอง (2554: 39) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่าเป็นการทํางานโดยการใช้

กระบวนการที่ไม่เคยทราบมาก่อนในการหาคําตอบของปัญหา การแก้ปัญหาเป็นท้ังทักษะ (skill) ซ่ึงเป็นความสามารถพื้นฐาน

ในการทําความเข้าใจปัญหาและการหาคําตอบของปัญหา และกระบวนการ (Process) ซ่ึงเป็นวิธีการหรือข้ันตอนในการ

ทํางานท่ีมีการวิเคราะห์และวางแผน โดยมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ประกอบ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561: 14) กล่าวว่าการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 

ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยคํานึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบพร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง 

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการหรือข้ันตอนให้ได้มาซ่ึงคําตอบของปัญหา ซ่ึงจะต้องอาศัยความรู้เดิมท่ีมีอยู่ควบคู่กับความรู้ใหม่ 
ในการทําความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหาหรือหาคําตอบ 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ 

 

2.2 องค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
องค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นมีอยู่หลายอย่าง โดยมีนักวิชาการทางการศึกษา

หลายท่านได้กล่าวไว้ดังน้ี 
สิริพร ทิพย์คง (2544: 38) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ช่วยในการแก้ปัญหามี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ประสบการณ์  

2) จิตพิสัย และ3) สติปัญญา  
สุวิทย์ คํามูล และอรทัย คํามูล (2545: 57) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามี  

3 องค์ประกอบ คือ 1) ปัญหา 2) กระบวนการแก้ปัญหา และ3) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
Polya (1957: 225) กล่าวไว้ว่า สิ่ ง ท่ี มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี 6 องค์ประกอบ  คือ  

1) ความสามารถในการอ่านเพื่อทําความเข้าใจกับปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีกําหนดให้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมในการทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 3) ความสามารถในการแปลงสิ่ง

ท่ีกําหนดให้ในโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์  4) ความสามารถในการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  
5) ความสามารถในการคิดคํานวณ มีทักษะในการคํานวณอย่างคล่องแคล่ว 6) ความสามารถในการตรวจสอบคําตอบ 

ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537: 81-82) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี  
6 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา 2) ทักษะในการแก้ปัญหา 3) ความสามารถในการคิดคํานวณ
และความสามารถในการให้เหตุผล 4) แรงขับ 5) ความยืดหยุ่น  

จากการศึกษาองค์ประกอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การทําความเข้าใจปัญหา การตีความข้อมูล การคิดคํานวณ 
ความยืดหยุ่น และการตรวจสอบคําตอบ  
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2.3 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
สําหรับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่าน สรุปกระบวนการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
Polya (1973: 6–22 อ้างถึงใน บรรดล  สุขปิติ, 2549) ได้แบ่งข้ันตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ทําความ

เข้าใจปัญหา 2) การวางแผนในการแก้ปัญหา 3) การลงมือทําตามแผน 4) การตรวจสอบวิธกีารและคําตอบ  
Krulik & Rudnick (1993: 5–6, อ้างถึงใน จีราวะดี เกษี, 2560) ได้แบ่งข้ันตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4 

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนอ่านและคิด 2) ขั้นสํารวจและวางแผน 3) ขั้นคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหา 4) ขั้นการค้นหาคําตอบ และ 
5) ขั้นสะท้อนกลับและการขยายผล  

ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2542: 15-16) ได้แบ่งข้ันตอนในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ทําความเข้าใจปัญหา เป็น

ขั้นตอนท่ีระบุสิ่งท่ีต้องการ ระบุข้อมูลท่ีกําหนดให้ และระบุเงื่อนไขเชื่อมโยงสิ่งท่ีต้องการกับข้อมูลท่ีกําหนดให้ 2) วางแผน
แก้ปัญหา 3) ดําเนินการตามแผน และ4) ตรวจสอบกระบวนการและคําตอบ เป็นข้ันของการตรวจคําตอบท่ีได้วา่ถูกต้องหรือไม่ 
คําตอบสมเหตุสมผลหรือไม่  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 191–192) สรุปข้ันตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา และ4) ขั้นตรวจสอบหรือ

มองย้อนกลับ  
จากกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การทําความเข้าใจปัญหา 2) การวางแผนการแก้ปัญหา 3) การดําเนินการ

แก้ปัญหา และ4) การตรวจสอบ 
 

3. แนวคิดวิธีการสอนแบบอุปนัย 
 

 3.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบอุปนัย 
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 352) ให้ความหมายว่า การสอนแบบอุปนัย เป็นการจัดการเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อยหรือ

จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ กฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง ข้อสรุป โดยการนําตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ท่ีมีหลักแฝงอยู่ ให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์ จนสามารถสรุปหลักการ กฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง 

ชนาธิป พรกุล (2557: 306) ให้ความหมายว่า การสอนแบบอุปนัย คือ กระบวนการหาความรู้ท่ีเร่ิมจากข้อความ

เฉพาะเรื่องชุดหนึ่งดําเนินการไปสู่ข้อสรุปท่ัวไป และข้อสรุปนั้นมีเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อต้ังซ่ึงยกมาเป็นฐานของ

การอุปนัย หรือกล่าวได้ว่า เป็นวิธีสอนท่ีครูหรือผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างมาหลายๆ ตัวอย่าง และทําการสังเกตตัวอย่าง

เหล่านั้น ค้นหาอะไรบางอย่างแล้วพบข้อสรุป 
ทิศนา แขมมณี (2560: 340) ให้ความหมายว่า วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยการนําตัวอย่าง/ข้อมูล/ความคิด/เหตุการณ์/สถานการณ์/ปรากฏการณ์ 
ท่ีมีหลักการ/แนวคิด ท่ีต้องการสอนให้แก่ผู้เรียน มาให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ/แนวคิดท่ีแฝงอยู่ออกมา 
เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป  

สรุปได้ว่า วิธีสอนแบบอุปนัย เป็นวิธีการสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยให้
ผู้เรียนศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์ แล้วพิจารณาหาองค์ประกอบท่ีเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่าง ๆ 
เพ่ือนํามาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 
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3.2 ขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัย  
ไสว  ฟักขาว (2544: 94) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิมให้พร้อมท่ีจะใช้ในการเชื่อมโยงกับ

ความรู้ใหม่ บอกจุดประสงค์และอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
2) ขั้นนําเสนอ เป็นข้ันท่ีครูนําเสนอตัวอย่างหรือกรณีต่าง ๆ ให้นักเรียนได้พิจารณาเพื่อให้นักเรียนสามารถ

เปรียบเทียบลักษณะร่วมท่ีสําคัญเป็นกฎเกณฑ์ได้ สําหรับการนําเสนอตัวอย่างนั้นควรเสนอหลาย ๆ ตัวอย่างให้มากพอที่จะทํา

ให้นักเรียนสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง 
3) ขั้นเปรียบเทียบและค้นหาลักษณะร่วม เป็นการให้นักเรียนพิจารณาองค์ประกอบร่วมท่ีคล้ายคลึงกันในตัวอย่างท่ี

ครูนําเสนอเพ่ือเตรียมไว้เป็นข้อมูลในการสรุปเป็นกฎเกณฑ์ต่อไป 
4) ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ เป็นการนําผลการเปรียบเทียบและค้นหาลักษณะร่วมท่ีได้ดําเนินการไว้มาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ 

นิยาม หลักการ หรือสูตรด้วยตัวนักเรียนเอง 
5) ขั้นนําไปใช้ เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นิยามหลักการ หรือสูตรท่ีนักเรียนสรุปได้ว่า

สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยการให้นักเรียนทําแบบทดสอบหรือทําแบบฝึกหัด 
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 16–17) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู้เรียน ทบทวนความรู้เดิมหรือปูพ้ืนฐานความรู้ 
2) ขั้นเสนอตัวอย่าง เป็นข้ันท่ีผู้สอนนําเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือแนวคิดให้ผู้เรียน

ได้สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซ่ึงการเสนอ

ตัวอย่างควรเสนอหลาย ๆ ตัวอย่าง ให้มากพอท่ีผู้เรียนจะสรุปเป็นหลักการ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ 
3) ขั้นเปรียบเทียบ เป็นข้ันท่ีผู้เรียนทําการสังเกต ค้นหา วิเคราะห์ รวบรวมเปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงกันของ

องค์ประกอบในตัวอย่างแยกแยะข้อแตกต่างมองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดท่ีเหมือนกันและต่างกัน 
4) ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ เป็นการให้นักเรียนนําข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างมาสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือนิยาม

ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
5) ขั้นนําไปใช้ ในข้ันนี้ผู้สอนควรจะเตรียมตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ หรือความคิดใหม่ ๆ  

ท่ีหลากหลายมาให้ผู้ เรียนใช้ในการฝึกนําความรู้ข้อสรุปไปใช้หรือ ผู้สอนอาจให้โอกาสผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างจาก

ประสบการณ์ของผู้เรียนเองเปรียบเทียบก็ได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะทําให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงย่ิงข้ึน รวมท้ังเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่าหลักการท่ีได้รับนั้น สามารถนําไปใช้

แก้ปัญหาหรือทําแบบฝึกหัดได้หรือไม่ หรือเป็นการประเมินว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่นั่นเอง 
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 352–353) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) ขั้นเตรียม เตรียมตัวผู้เรียน ทบทวนความรู้เดิม สร้างพ้ืนฐานความรู้ 
2) ขั้นเสนอตัวอย่าง นําเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ แนวคิด ให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะ

และคุณสมบัติ 
3) ขั้นเปรียบเทียบ ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต ค้นหา วิเคราะห์ คุณครูตั้งคําถาม เพ่ือกระตุ้นผู้เรียน 

เปรียบเทียบความคล้ายคลึง ความแตกต่างขององค์ประกอบ สร้างความสมัพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น 
4) ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ ผู้เรียนนําข้อสังเกตต่าง ๆ ท่ีได้มาสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์นิยาม ความคิดรวบยอดด้วยตนเอง 
5) ขั้นนําไปใช้ ครูเตรียมตัวอย่างสถานการณ์หรือความคิดใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนฝึกใช้ประสบการณ์ใน

ชีวิตประจําวัน นําไปใช้ในสถานการณ์จริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
ทิศนา แขมมณี (2560: 340) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สอน และ/หรือ ผู้เรียน 

ยกตัวอย่าง/ข้อมูล/สถานการณ์/เหตุการณ์/ปรากฏการณ์/ความคิด ท่ีเป็นลักษณะย่อยของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ 2) ผู้เรียนศึกษาและ
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วิเคราะห์หาหลักการท่ีแฝงอยู่ในตัวอย่างนั้น 3) ผู้สอนสรุปหลักการ/แนวคิด ท่ีได้จากตัวอย่างนั้น 4) ผู้สอนประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
จากการศึกษาข้ันตอนการสอนแบบอุปนัย สรุปได้ว่าวิธีการสอนแบบอุปนัยมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
1) ขั้นแนะนําวิธีการเรียนรู้  เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน โดยการแนะนําข้ันตอนวิธีการเรียนรู้และทบทวน

ความรู้เดิมหรือปูพ้ืนฐานความรู้ให้พร้อมก่อนท่ีจะใช้ในการเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ บอกจุดประสงค์และอธิบายจุดประสงค์ใน

การเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ  
2) ขั้นเสนอตัวอย่าง  ผู้สอนนําเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ ให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะและคุณสมบัติ

ของตัวอย่างเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปซ่ึงการเสนอตัวอย่างควรเสนอหลาย ๆ 
ตัวอย่าง ให้มากพอท่ีผู้เรียนจะสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปได้  

3) ขั้นวิเคราะห์หาลักษณะร่วมหรือหลักการ  ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงกันและแยกแยะ

ความแตกต่างกันได้ ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดท่ีเหมือนกันและต่างกันในตัวอย่างท่ีครูนําเสนอหลาย ๆ 
ตัวอย่างด้วยตนเอง  

4) ขั้นสรุปหลักการ  ผู้เรียนนําข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างท่ีครูนําเสนอมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง 
หรือข้อสรุปต่าง ๆ ได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

5) ขั้นทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน  เป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง 
หรือข้อสรุปต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสรุปได้ ว่าสามารถที่จะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือ

แบบทดสอบ 
 

4. แนวคิดการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
 

การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR เป็นกลวิธีการสอนให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี

การจําตัวอักษรตัวแรกของชื่อลําดับข้ันของการแก้ปัญหา Maccini (Maccini & Ruhl, 2000: 465–489) ได้พัฒนาการสอน

แก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR ขึ้นเพ่ือชี้แนะนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาและลําดับ

ขั้นตอนย่อยครบท้ังกระบวนการในการแสดงความหมายและหาคําตอบของปัญหา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การเป็นนักแก้ปัญหาท่ีดี  
มีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR  
Maccini & Ruhl (2000: 465–489) อธิบายว่าข้ันตอนหลักของกลวิธี STAR จะประกอบด้วยข้ันตอนย่อยเพ่ือช่วยให้

นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์เพ่ือหาคําตอบได้ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 S (Search the word problem) การศึกษาโจทย์ปัญหา แยกแยะประเด็นของปัญหา ดําเนินการดังนี้ 
1) อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
2) ถามคําถามต่อตนเองว่า “รู้เท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา” “โจทย์ต้องการให้หาอะไร” 
3) เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้จากโจทย์ 
ขั้นท่ี 2 T (Translate the problem) การแปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ปัญหาดําเนินการ ดังน้ี 
1) เลือกตัวแปร 
2) ระบุการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ 
3) แปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือ

สัญลักษณ์  
ขั้นท่ี 3 A (Answer the problem) การหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ดําเนินการหาคําตอบท่ีถูกต้องตามขั้นท่ี 2 
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ขั้นท่ี 4 R (Review the solution) ทบทวนคําตอบ ดําเนินการดังนี้ 
1) อ่านโจทย์ปัญหาซํ้าอีกคร้ัง 
2) ถามคําถามต่อตนเองว่า “คําตอบท่ีได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ีกําหนดในปัญหาหรือไม่” 
3) ตรวจสอบคําตอบ 
 

5. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับ กลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

ผู้เขียนได้นําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี  
 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แนวทางในการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

ของผู้เรียน 
 

วิธีการสอนแบบอปุนัยร่วมกับกลวิธ ีSTAR แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการสอนแบบอุปนัย 
 1. ขั้นแนะนําวิธีการเรียนรู้ 
 2. ขั้นเสนอตัวอย่าง  
 3. ขั้นวิเคราะห์หา

ลักษณะร่วมหรือหลักการ 
 4. ขั้นสรุปหลักการ 
 5. ขั้นทดสอบความเข้าใจ

ของผู้เรียน 
 
กลวิธี STAR  
(Maccini & Ruhl, 2000) 
 1. การศึกษาโจทย์ปัญหา 
 2. การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ 
ในโจทย์ปัญหา 
 3. การหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหา 
 4.ทบทวนคําตอบ 

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน โดยการแนะนํา
ข้ันตอนวิธีการเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิมให้

พร้อมก่อนที่จะใช้ในการเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 
บอกจุดประสงค์และอธิบายจุดประสงค์ในการ

เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

1. ขั้นแนะนําวิธีการเรียนรู้  

3. ข้ันวิเคราะห์หาลักษณะร่วมหรือ

หลักการ 
 - การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ 
ในโจทย์ปัญหา 

ผู้เรียนนําข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างที่ครู

นําเสนอมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ 
ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปต่าง ๆ ได้ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง 

ผู้สอนนําเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ หรือ

เหตุการณ์ หลาย ๆ ตวัอย่าง ให้มากพอที่ผู้เรียนจะ

สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างได้เพื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลักการ หรือ

ข้อสรุป  

ผู้เรียนสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความ
คล้ายคลึงกันและแยกแยะความแตกต่างกันได้ 
ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่

เหมือนกันและต่างกันในตัวอย่างที่ครูนําเสนอ

หลาย ๆ ตัวอย่างด้วยตนเอง 

4. ขั้นสรุปหลักการ 

5. ขั้นทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 - กลวิธี STAR 

2. ขั้นเสนอตัวอย่าง 
 - การศึกษาโจทย์ปัญหา 

เป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน

เก่ียวกับกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือ

ข้อสรุปต่าง ๆ ที่นักเรียนสรุปได้ ว่าสามารถท่ี
จะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยการให้
นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ 

เรี
ยน

หน
่วย

ต่อ
ไป
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6. บทสรุป 
 

วิธีการสอนแบบอุปนัยเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้คิด ได้ทําความเข้าใจ

ด้วยตนเอง มีวิธีการเรียนรู้โดยผู้สอนเสนอตัวอย่างข้อมูล ข้อความ หรือสถานการณ์ จํานวนหน่ึงท่ีมีหลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด
ท่ีต้องการสอน มาให้ผู้เรียนเปรียบเทียบ วิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ แนวคิด ท่ีแฝงอยู่ออกมาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและจดจําได้ดี สามารถนําวิธีการในการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ วิธีการสอนแบบอุปนัยจึงเหมาะ

สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาท่ีผู้เรียนมีในเร่ืองการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น 
มักจะมีปัญหา ท้ังในด้านความรู้ ความเข้าใจโจทย์ ด้านการเลือกวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา ด้านทักษะด้านการอ่านโจทย์ ตี
โจทย์ไม่ได้ว่าโจทย์ถามอะไร ต้องทําการแก้โจทย์ปัญหานั้นอย่างไร ซ่ึงกลวิธี STAR สามารถช่วยจัดลําดับข้ันของการแก้โจทย์

ปัญหาได้ว่า โจทย์ต้องการอะไร ถามอะไร เป็นกลวิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถจําขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา

ได้ โดยจําตัวอักษรตัวแรกของชื่อลําดับข้ันในแต่ละข้ันตอน เริ่มจาก S ศึกษาโจทย์ปัญหา T แปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ปัญหา

ไปสู่สมการ A หาคําตอบของโจทย์ปัญหา R ทบทวนคําตอบ การสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีดีขึ้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าวิธีการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับ กลวิธี 
STAR จะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้ ซ่ึงบทความนี้ได้นําเสนอแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับ กลวิธี STAR เพื่อเป็นแนวทางในการนําการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไปพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
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Guidelines for the Development of Rajabhat University Instructors in 
Disruptive Social Context: A Case Study of Rambhai Barni Rajabhat University 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ -
พรรณีในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน และ 2) นําเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคม   
ท่ีเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร และการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้แก่ ผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 22 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในบริบทของสังคม
ท่ีเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ีลดลง การปรับตัวของเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษาไทย 
4.0 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายในการจัดการศึกษาของประเทศ และ 2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาภาระงานในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ด้านการสอน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงบทบาทให้อาจารย์ การปรับการเรียนการสอนของอาจารย์
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและกระแสโลก รวมถึงทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ของอาจารย์ การส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ กลยุทธ์การสอน ทักษะทางเทคโนโลยี 
ทักษะการทําวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาและคุณธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการปรับตัวด้านหลักสูตร อาจารย์จําเป็นต้องตระหนักถึง
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน มีการปรับตัว และจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง อันนําไปสู่การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน  

 
คําสําคัญ: การพัฒนาอาจารย์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สังคมที่เปลี่ยนผ่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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Abstract 
 

This research aims to 1) study the factors affecting the courses of Rambhai Barni Rajabhat University 
in disruptive social context and to 2) present guidelines for the development of Rajabhat University 
instructors in disruptive social context. The qualitative method is used to collect and analyze the data 
with the document analysis and the interview. The participants are 22 people who are the boards and 
the instructors of Rambhai Barni Rajabhat University. 

The results of the research reveal that 1) the factors which affect the courses of Rambhai Barni 
Rajabhat University in disruptive social context are Globalization trend, Multicultural Society, Changes in 
Population Structure, Aging Society of Thailand, the reduction of the number of University student, the 
adaptation of the economy to the Knowledge-based Economy, Thai Education 4.0, Technology Advancement, 
and Education Policy of the country 2) guidelines for the development of Rajabhat University instructors 
in disruptive social context are the promotion of the instructors to develop other tasks apart from teaching 
responsibilities according to Higher Education Standards 2018, the change in the instructors’ roles of their 
course adaptation to be appropriate for students’ need and global trend, including the role of facilitator, the 
construction of the instructor’s learning network, the promotion of the instructor’s ability in the aspects 
of knowledge, practical skill, teaching strategies, technological skill, research skill for problem solving and 
the virtue responsible for course adaptation. The instructors have to realize the existing changes. They 
have to adjust themselves and provide the courses which keep pace with those changes which will result 
in Education for Sustainable Development. 
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1. บทนํา  
 

 สถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ การท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือระบบหนึ่งกําลัง

เข้าสู่กระบวนการเปล่ียนแปลงจากสภาวะหนึ่ง ไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง เป็นสภาวะท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) ส่งผลต่อแนวโน้มในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา เป็นประเด็นท่ีผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิตนักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเร่ิมตระหนักและจําเป็นท่ีต้องร่วมมือกันแก้ไข รวมท้ังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ได้เสนอจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยไทย ควรประกอบไปด้วย

ลักษณะใหญ่ 5 ประการคือ 1) ฝึกฝนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือมีความรู้ มีคุณธรรม และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของสังคม

อย่างเพียงพอ  2) ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ของคนและสังคม 3)  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม โดยเป็น

อุปกรณ์ให้เกิดการประเมินผลและชี้นําการพัฒนาในตัวของสังคมเอง 4) สนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพและอาชีพต่างๆ โดย 
ไม่จํากัดสาขา เน้นให้ภาคทฤษฎีสอดคล้องกับภาคปฏิบัติอย่างมากท่ีสุด และ 5) จะต้องเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่มวลชน

อย่างมากท่ีสุด และกว้างขว้างท่ีสุด มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกท่ีสุดในสังคม  
แต่กลับกลายเป็นว่าเปล่ียนแปลงได้ช้า โดยเฉพาะในเรื่องจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเอง ซ่ึงสิ่งท่ีขัดขวางความเปล่ียนแปลง

นอกจากระบบแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องของตัวคนท่ีต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ทัศนคติในการทํางาน นอกจากน้ันปัจจัย

แวดล้อมภายนอก ท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัวของเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ

ฐานความรู้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ทักษะการดําเนินชีวิตของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การจัดการศึกษา

จําเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการศึกษาไทย 4.0 เป็นยุคท่ีสังคมไทยจะต้อง

ส่งเสริมการผลิตความคิด ผลิตสินค้า และบริการต่างๆ มากขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารหรือผู้บริการอย่างเดียว ทักษะการผลิต

และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จึงจําเป็นเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 (อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, 2561) อาจารย์มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนสําคัญ

ต่อการพัฒนาคนและสร้างความเจริญแก่สังคม จาํเป็นต้องมีการปรับตัว พัฒนาศักยภาพของตน และดําเนินการนอกเหนือจาก

พันธกิจบางอย่าง เพ่ือรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาท้องถ่ิน 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ 
“ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง บูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพ่ือสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน
ให้กับภูมิภาค” (ไวกูณฑ์ ทองอร่าม, 2561) ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆ

นั้น อธิการบดีให้ความสําคัญกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) Local Smart University 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3) การหารายได้ และ 4) การพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงการดําเนินงานมีอาจารย์เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณีได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน  
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาอาจารย์ท้ังในด้านการบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ผลิตบัณฑิตให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ  

 จากท่ีมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เพ่ือให้อาจารย์ได้

ตระหนักถึงทิศทางในการปรับตัว  และสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหา อันจะนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1785



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1813 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในบริบทของสังคมท่ี

เปลี่ยนผ่าน 
 2.2 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลต่างๆ ในด้านนโยบายการ

จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2574) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และด้านบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยน

ผ่าน ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสนิยมและความเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น สังคมพหุวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ค่านิยมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตและการทํางานใน

ศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการอุดมศึกษา ในสองส่วนนี้ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต่างๆมีการปรับตัวเพ่ือรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้มีการกําหนด

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ ด้านผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน ด้วยปัจจัยและบริบทต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจําเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นพลวัติและเป็นการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน รายละเอียดดังภาพท่ี 1   
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ภาพท่ี 1 ประเด็นเนื้อหาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่  
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 4.1.1 คณบดี หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาการจัดการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนท้ังสิ้น 11 คน 

 4.1.2 คณาจารย์จากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจํานวน 11 คน 
 4.1.3 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 4.1.4 เอกสารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง แนวทางการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน   
 4.2.2 แบบวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอุดมศึกษาในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน  
 4.2.3 แบบวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

 4.3 ขั้นตอนในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการวิจัยออกเป็น  
5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 4.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการ

วิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4.3.2 กําหนดผู้ให้ข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมในการกําหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 4.3.3 พัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดขอบเขตและประเด็นท่ีจะศึกษา รวมถึงกําหนดโครงสร้างและ 
ข้อคําถามของเคร่ืองมือ จากน้ันนําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา และด้านอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน และนําผลการตรวจสอบเคร่ืองมือมา

ปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังก่อนนําไปเก็บข้อมูล  
 4.3.4 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาวิเคราะห์เนื้อหา และสัมภาษณ์ผู้บริหารและ

อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และแนวทางพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน จากนั้น
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับทฤษฎีทางการศึกษาของดร.สไตเนอร์ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียน 
การสอน (Steiner, 1988 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561) 
 4.3.5 ทําการสรุปผลและอภิปรายผล 
 
5. ผลการวิจัย  
 

5.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน 
 5.1.1 ปัจจัยภายนอก (External Environment) ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
ขับเคลื่อน Digital Economy โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงประชากร และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความ
ต้องการกําลังคนที่ตอบสนองตลาดแรงงาน ประชาคมอาเซียน และสังคมพหุวัฒนธรรม แนวโน้มด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคม การปรับตัวของเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

กระแสนิยมทางการศึกษา ได้แก่ การศึกษาไทย 4.0 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  และนโยบายในการจัดการศึกษาของ

ประเทศ 
 5.1.2 ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ได้แก่ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การกําหนด

นโยบาย การสนับสนุน และการติดตามตรวจสอบในด้านผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร การเรียนการสอน การสนับสนุนทรัพยากร 
ระบบการทํางานของมหาวิทยาลัย ระบบการประกันคุณภาพ และจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีลดลง 
 

5.2 แนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมที่เปล่ียนผ่าน 
 ผู้วิจัยได้จําแนกแนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน เป็น 4 ด้านตาม

ทฤษฎีทางการศึกษาของดร.สไตเนอร์ (Steiner, 1988 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561) ได้แก่ 1. ด้านผู้สอน 2. ด้านผู้เรียน  
3. ด้านหลักสูตร และ 4. ด้านการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 5.2.1 ด้านผู้สอน (Teacher) ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาภาระงานในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านผลลัพธ์

ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ได้แก่ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ 2) ส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ กลยุทธ์การสอน 
ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะการทําวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหา เสริมสร้างคุณธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 3) สร้างองค์
ความรู้ใหม่และนวัตกรรม และ 4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของอาจารย์ 
 5.2.2 ด้านผู้ เรียน (Student) ได้แก่ 1) ปรับแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตและ

ตลาดแรงงาน และ 2) ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึก

ท่ีดี ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5.2.3 ด้านหลักสูตร (Curriculum) ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวด้านหลักสูตร 
ซ่ึงปัจจุบนัมีการบูรณาการด้านหลักสูตร เชน่ หลักสูตรท่ีเน้นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการทํางานเข้าด้วยกัน (Work-
Integrated Learning : WIL) หลักสูตรเพ่ือรองรับการเข้าศึกษาได้ตลอดเวลา และมีการสะสมหน่วยกิต รวมถึงหลักสูตรอบรม

ระยะสั้นเพ่ือตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายนอกจากเยาวชน เช่น หลักสูตรดนตรีสําหรับผู้สูงอายุ 
 5.2.4 ด้านการเรียนการสอน (Context) ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก “จะสอนอะไร” เป็น “ต้องการให้ผู้เรียน

ได้อะไร” คํานึงถึงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ นําไปสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในแต่

ละสาขาวิชา 2) ปรับการเรียนการสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและกระแสโลก รวมถึงอาจารย์ทํา

หน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน 3) ใช้สื่อการสอนท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีความหลากหลายและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 

 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคม ด้วยการสอน การสร้างองค์ความรู้ การเป็น

แบบอย่างท่ีดีและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงการสร้างสังคมและการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศ  
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการปรับตัว และสร้างจุดเน้นของตนเอง มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม เช่น การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ือตอบโจทย์

ต่อกลุ่มเป้าหมายนอกจากเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ แต่ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาใน

เรื่องของงบประมาณ การผลิตบัณฑิตเน้นในเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพ และขาดความเป็นรูปธรรมในการดําเนินการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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พัฒนาการอุดมศึกษา ทําให้การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจึงต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการปรับตัว และจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง มีการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงทักษะด้านความรู้ (Hard 
skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันจะ

นําไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย  
 

 7.1 ในการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาน้ัน สิ่งสําคัญคือการปรับกระบวน

ทัศน์ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนานักศึกษา ออกนโยบาย กฎระเบียบ 
ระบบและกลไก สร้างชุมชนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา

นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และความเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการศึกษา

ในยุค 4.0 แต่ขณะเดียวกันต้องคํานึงถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียง การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมปฏิบัติท่ีดีงาม และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วยเช่นกัน จึงจะเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดขีองนิสิตนักศึกษา 

 7.2 ในการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ กลยุทธ์การสอน และคุณธรรม สอดคล้องกับพระราชดํารัสของ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2530 (ทิศนา แขมมณี, 2556) ท่ีว่า “ความรู้ท่ีจะศึกษามี 3 
ส่วนคือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหน่ึงต้องมีความจริงใจและ

บริสุทธ์ิใจ ไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการท่ีสามต้อง

ฝึกฝนให้มีความหนักแน่นท้ังภายในใจ ในคําพูด” พระราชดํารัสข้างต้นสะท้อนให้เห็นแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้

และสาระของการศึกษาว่า ควรประกอบไปด้วยความรู้ ความคิด และความประพฤติ ฉะนั้นผู้เป็นครูต้องมีความอดทน หนัก

แน่นในการพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ 
 7.3 การปรับเปลี่ยนด้านหลักสูตร จําเป็นต้องคํานึงถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ซ่ึงสอดคล้อง
กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962 อ้างถึงใน นิรมล ศตวุฒิ, 2554) ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้  
1.วินิจฉัยความต้องการ โดยการสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจําเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน 2. กําหนด

จุดมุ่งหมาย 3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ตัวผู้เรียน และมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ 4. จัดเนื้อหาสาระ 
โดยคํานึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 5. คัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยคํานึงถึง
เนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 7. กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล ซ่ึงการปรับเปลี่ยนด้านหลักสูตร จําเป็นต้อง

ดําเนินการควบคู่ไปกับการบริหารหลักสูตร โดย Stark and Lattuca (2009) ได้นําเสนอบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารแต่ละ

ระดับซ่ึงมีหน้าท่ีแตกต่างกัน ผู้บริหารระดับต้น (ประธานหลักสูตร) เน้นเจาะจงไปท่ีหลักสูตร เช่น กําหนดจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร ดําเนินการหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

หลักสูตร รวมถึงรายงานการดําเนินงานแก่ผู้บริหารระดับกลาง (คณบดี) ผู้บริหารระดับกลาง เน้นการเชื่อมโยงระหว่าง

สาขาวิชา มีคณะกรรมการกลางคอยดูแลและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะ ดําเนินการเร่ืองผู้เรียน โปรแกรม การ
วางแผน และงบประมาณ และผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี)  มองภาพรวมระดับกว้าง สนับสนุนหลักสูตรใหม่ มองโอกาสและ
อุปสรรคในการแข่งขัน สนับสนุนงบประมาณ พิจารณาข้อมูลในแต่ละหลักสูตร และการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับ

สถาบัน ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ีเชื่อมโยงในแต่ละองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นความต้องการของตัวของผู้เรียนและ

กระแสโลกเป็นหลัก  
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8. ข้อเสนอแนะ  
 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ควรมีการนําแนวทางในการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมาต่อยอดในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละสถาบัน 
 8.1.2 ควรมีการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารกิจการนักศึกษา และสอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพ เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างย่ังยืน 
 8.1.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 

 8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 8.2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีเป็นรูปธรรมในการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 8.2.2 ควรมีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือจัดทํากลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่าน 
 8.2.3 ควรมีแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อการอุดมศึกษา ในบริบทของ

สถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
 
9. เอกสารอ้างอิง  
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561. ค้นเม่ือ 31 มีนาคม 2562 จากhttp://www. 
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T19.PDF 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2561). ดนตรีศึกษา หลักการและสาระสําคัญ. พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งท่ี17). 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิรมล ศตวุฒิ. (2554). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2559). ปริศนาระยะเปล่ียนผ่าน. ค้นเม่ือ 10 เมษายน 2562 จาก https://mgronline.com/ 

daily/detail/9590000031058 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). การอุดมศึกษากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2528). งานบุคลากรนิสตินักศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไวกูณฑ์ ทองอร่าม. (2561). เอกสารประกอบการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561. 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
สุเมธ แย้มนุ่น. (2559). จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 -2574. ค้นเม่ือ 2 กันยายน 2561 จาก 

www.stou.ac.th/Offices/Opr/planning/pl_main_v2.1/.../07.pdf 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. (ม.ป.ป.). ทักษะท่ีสําคัญในการใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษท่ี 21. ค้นเม่ือ        

30 สิงหาคม 2561 จาก http://www.okmd.or.th/okmdopportunity/new-gen/262/ 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1791



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1819 

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์. (2561). การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Bloom, Benjamin. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. 

New York, NY: David McKay Co Inc. 
Stark, J.S. and Lattuca, L.R. (2009). Shaping the college curriculum. 2nd edition. U.S.A. : San Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1792 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1820 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิชาประวตัศิาสตร ์

The Result of Using Learning Activities Based on the Constructivist Concept 
with the Conceptual Thinking Method for Enhancing  

the Analytic Thinking Skills in History Subject 
 

ชญานี หาญรบ1*  ปานเพชร ร่มไทร1  และปริญญา ทองสอน1 
 

1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
*chayaneehanrob59@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์กับการจัด 
การเรียนการสอนตามปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรักติวสิต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์
ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 4) แบบวัด
เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่า
การจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  
ท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) นักเรียนมีเจตคติ  
ต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ อยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: คอนสตรักติวิสต์  การคิดเชิงมโนทัศน์  การคิดเชิงวิเคราะห์ 
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Abstract 
   

The purpose of this study on follow: 1) to compare achievement by the use of the conceptual 
constructivism learning activities together with the conceptual thinking with the normal teaching learning  
2) to compare the ability to use analytical thinking by the use of the conceptual constructivism learning 
activities together with the conceptual thinking with the normal teaching learning 3) to compare the analytical 
ability before and after study by using the conceptual constructivism learning activities together with the 
conceptual thinking 4)  to study the students’ attitude from the use of the conceptual constructivism 
learning activities together with the conceptual thinking. The research instrumented 1) the plans of the 
conceptual constructivism learning activities together with the conceptual thinking. 2) The achievement test  
3) The analytical thinking ability test. 4) The attitude test of students from using the conceptual constructivism 
learning activities together with the conceptual thinking by an analyze data statistics. The results are on 
follow 1) The students’ achievement by the use of the conceptual constructivism learning activities together 
with the conceptual thinking are higher than the normal teaching learning with statistical significance at 
.01 level. 2) The students’ ability to use analytical thinking by the use of the conceptual constructivism 
learning activities together with the conceptual thinking are higher than the normal teaching learning with 
statistical significance at .01 level. 3) The students’ ability to use analytical thinking by the use of the 
conceptual constructivism learning activities together with the conceptual thinking after study are higher 
than before study with statistical significance at .01 level. 4) The students’ attitude from the use of the 
conceptual constructivism learning activities together with the conceptual thinking are at high level. 
 
Keywords: constructivism, conceptual thinking, analysis thinking 
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1. บทนํา  
 

  การศึกษาเป็นกลไกหลักท่ีสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับ
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น (ผศ.ดร.พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557, หน้า 6) การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

ของประเทศจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) อันได้แก่ เยาวชนไทย ท้ังนี้  สิ่งท่ีจําเป็นในการปรับปรุงการศึกษาคือกรอบความคิดและทักษะการเรียนรู้  ได้แก่  กรอบ
ความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อันประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ (3R) ได้แก่ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
และทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม (8C) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะทางอาชีพ และคุณธรรม (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2554: 5-7) 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 95) ได้อธิบายคําว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ไว้ว่า 
“คิด” หมายถึง ทําให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องข้ึนในใจ ส่วนคําว่า “เชิงวิเคราะห์” หมายถึง  
ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นคําว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ จึงหมายถึง การตรึกตรองอย่างละเอียด
รอบคอบแยกเป็นส่วนอย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเร่ืองนั้นและเสนอแนะสิ่งท่ีเหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรมและ

เป็นไปได้ ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึง
กําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบไปด้วย 1) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 3) สาระ
เศรษฐศาสตร์ 4) สาระประวัติศาสตร์ และ 5) สาระภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)  
  เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559) กล่าวถึงวิชาประวัติศาสตร์ไว้ว่า วิชาประวัติศาสตร์มีคุณค่าและความสําคัญช่วยให้

ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆ รวมท้ังเป็นรากฐานนําไปสู่การฝึกผู้

ศึกษาให้มีนิสัย ทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีและถูกต้องในชีวิต เช่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ เป็นต้น โรเบอร์ต วี แดเนียลส์ แห่ง

มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ กล่าวถึงความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ว่า ช่วยพัฒนาความคิดของผู้คนให้มีนิสัยวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ลําเอียง ด้วยเหตุนี้วิชาประวัติศาสตร์จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุ้นกระบวนการทางความคิด เช่น 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม เป็นต้น อันจะนํามาสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างประวัติศาสตร์ผ่านการวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ลําเอียง  ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ (ธิดา สาระยา, 2520) อย่างไรก็ตามการสอน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่บรรลุผล เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่รวมถึงครูบางคนยังเรียนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีท่องจํา

และยังคงเน้นท่ีรายละเอียดของเน้ือหามากกว่าการวิเคราะห์และใช้เหตุผล ปัญหาดังกล่าวยากต่อการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

เกิดการกระตุ้นการคิดเชิงวิเคราะห์ และไม่ฝึกการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (อดิศร ศักด์ิสูง, 2554)  
  ดังนั้นครูจึงต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ เพ่ือตอบโจทย์การจัดการสอน

รายวิชาประวัติศาสตร์ ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคมของไวก๊อตสกี้มีว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และ
ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนผ่านการอํานวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ

ทํากิจกรรมท่ีดึงศักยภาพทางด้านความคิดของตนออกมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์

ยังเป็นทฤษฎีท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) จากการสร้างชิ้นงานโดยผู้เรียน (อุทิศ บํารุงชีพ, 2556: 88-89) 
Joyce & Weil ได้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิดของBruner Goodnow และ Austin ท่ีว่าการเรียนรู้มโนทัศน์ของส่ิง

ใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถทําได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะท่ีสําคัญของสิ่งนั้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนกสิ่งท่ีใช่และไม่ใช่

ออกจากกันได้ เช่น มโนทัศน์ท่ีต้องการสอนเป็นเร่ืองยากและซับซ้อน อาจใช้วิธีการยกเป็นตัวอย่างเรื่องสั้นท่ีครูแต่งข้ึนเอง

นําเสนอแก่นักเรียน และเม่ือนําแนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์มาผสมผสานร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์พบว่าทําให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน (จรัสศรี อังศุภนิช, 2556) 
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  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือมี
ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และบทบาทของผู้สอนท่ีต้องปรับเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และ

การสร้างความรู้ด้วยตนเองมิใช่การสอนท่ีเน้นรายละเอียดของเนื้อหามากกว่าการวิเคราะห์และใช้เหตุผล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะทําการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศสมาชิก

อาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโน

ทัศน์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคดิเชิงวิเคราะห์ อันเป็นทักษะท่ีสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาประวัติศาสตร์ ท่ีใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์  
  4. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

  3.1 การสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ พบว่า มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ คือ ทิศนา แขมมณี (2553) เขียนหนังสือเรื่อง 
ศาสตร์การสอนองค์คือความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิมท่ีมี มาสร้างข้อมูลใหม่ ท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ผู้วิจัยในการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ท่ีผู้เรียนต้องสร้างความรู้ของตนข้ึนใหม่ โดยครูคอยแนะนําและกระตุ้นผู้เรียนให้

มีความสนใจ  
  3.2 การสอนคิดเชิงมโนทัศน์ พบว่า มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ คือ ทิศนา แขมมณี (2553) เขียนหนังสือเรื่อง ศาสตร์การสอน
คือองค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการแบ่ง

ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน เพ่ือง่ายต่อการประสานข้อมูล ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยในการสอนคิดเชิง

มโนทัศน์ท่ีให้ผู้เรียนจัดประเภทข้อมูลท่ีมีความเหมือน ความต่าง แล้วนํามาสรุปเข้าด้วยกัน เพ่ือง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้ 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ คือ อารีย์ วชิรวราการ (2542) เขียนหนังสือเร่ืองการวัดและ

การประเมินผลการเรียน จากการศึกษาพบว่า เกิดจากการเรียน การสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ท่ีโรงเรียน ผู้วิจัยเห็นว่า 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยในการวัดผลการเรียนท่ีเกิดจากการใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ 
 3.4 การคิดเชิงวิเคราะห์ พบว่ามีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ คือ ทิศนา แขมมณี (2553) เขียนหนังสือเร่ือง ศาสตร์การสอนคือ
องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นความสามารถ

ในการนํากฎหลาย ๆ ข้อท่ีสัมพันธ์มาประมวลเข้าด้วยกัน ท่ีจะนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจท่ีซับซ้อนย่ิงข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ามีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยในการเห็นข้อมูลแล้วไม่ด่วนสรุป แต่มีการนําข้อมูลมาแยกย่อยหาคําตอบ เพ่ือนําไปสู่สาเหตุจริง

ของข้อมูลนั้น 
 3.5 เจตคติ พบว่ามีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ คือ Maio, C. R., & Haddock (2010) เขียนหนังสือเรื่อง The psychology 
of attitudes and attitude change จากการศึกษาพบว่า หมายถึงบุคคลท่ีพิจารณาการประเมินผ่านอารมณ์และพฤติกรรม
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ว่าชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยในการศึกษาความรู้สึก ความนึกคิดของผู้เรียน ใน
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์  
  3.6 การสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์กับการสอนคิดเชิงมโนทัศน์ พบว่า มีผู้วิจัยไว้ คือ จรัสศรี อังศุภนิช (2556) 
เขียนวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับผังความคิดเชิงทัศน์ท่ีมีต่อคุณภาพของโครงสร้างทาง

ปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยในด้าน

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ เพ่ือพัฒนากิจกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์

ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาท่ีเน้นให้เกิดการคิดขั้นสูง และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนให้
สูงข้ึน   
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

         4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 120 คน กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย จํานวน 2 ห้องเรียน กลุ่มละ 30 คน อันได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มและการสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการวิจัย 12 
ชั่วโมง 
        4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์  
วิชาประวัติศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 4) แบบวัดเจต

คติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ผู้วิจัยดําเนินการ

ทดลองและเก็บข้อมูล ดังน้ี  
                4.2.1 ผู้วิจัยดําเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จํานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง นําเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมระหว่างข้ันตอนกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชาถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งแต่ 3.50ขึ้นไป และมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 (พวง

รัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเหมาะสมในเบื้องต้น พบว่ามีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยทุกแผนเท่ากับ 
4.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 แสดงว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
                4.2.2 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข้อ โดยผู้วิจัยต้องการข้อสอบ จํานวน 30 ข้อ ท่ีจะใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย จากน้ันนําเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่  
0.67 – 1.00 แล้วนําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตรวจแบบทดสอบแล้วคํานวณ

ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2536) ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยาก

ง่ายระหว่าง 0.27 – 0.73 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.23 - 0.73 และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตร 
KR – 20 ซ่ึงแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าความชื่อม่ัน 0.92 
                4.2.3 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยต้องการข้อสอบ จํานวน 20 ข้อ ท่ีจะใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย จากน้ันนําแบบวัด

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณาเลือกแบบวัด

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 – 1.00 ไว้ใช้จากน้ันนําไปทดลองใช้ (try out) กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตรวจแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (ล้วน สายยศ
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และอังคณา สายยศ, 2536) ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - .80 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 – 1.00 
และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตร KR – 20 ซ่ึงแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ไปทดลองใช้กับนักเรียน มีค่าความชื่อม่ัน 0.82 
                4.2.4 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติ

วิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่าตามแบบ

ของลิเคอร์ท จากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมแล้วนําผลท่ีได้มาคํานวณหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.88 – 
1.00 ไว้ใช้จากนั้นนําไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก

ระหว่าง 0.25 – 0.89 และหาค่าความเชื่อม่ันด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.95    
 ในการดําเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental 
research design) จากกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เป็นแบบแผนการวิจัยชนิด One group pretest-
posttest design และมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติดังน้ี  
  1. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 
กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ใช้ t-test แบบ Independent sample ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป   
 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ t-test แบบ Dependent Sample ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป   
 3. วิเคราะห์คะแนนแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์

ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ใช้ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
 
5. ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับ

การคิดเชิงมโนทัศน์ กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
กลุ่ม N X  S.D. t p 

กลุ่มทดลอง  30 22.32 1.53 
-9.48** .00 

กลุ่มควบคุม 30 19.88 2.07 
หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์

ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.32 สูงกว่าการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.88 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  

 N X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง  30 26.45 3.21 

3.84** .00 
กลุ่มควบคุม 30 23.41 4.53 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 26.45 สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 23.32 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมกร

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ 
 N X  S.D. t p 
ก่อนเรียน  30 6.80 2.244 

19.258** 0.000 
หลังเรียน 30 12.95 2.230 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.95 สูงกว่าก่อน
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโน

ทัศน์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ 
ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความรู้สึกท่ีมีต่อวิชาประวัติศาสตร์ผ่านการใช้รูปแบบคอนสตรักติวิสต์ 3.81 0.79        มาก 
2. ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.20 0.55        มาก 
3. ด้านกิจกรรมการเรียน 4.10 0.71        มาก 
4. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.10 0.71        มาก 
                  สรุประดับเจตคติรวมของนักเรียน             4.19        0.52            มาก 
  

 จากตารางท่ี 4 พบว่าเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิด

เชิงมโนทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

          6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์  
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ท้ังนี้เนื่องจากผลการใชก้ิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐกานต์ เจริญกุล (2557) 
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ ท่ีพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ท่ีเน้นให้นักเรียน

เผชิญกับปัญหา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทําให้นักเรียนมีความสุขกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้สร้าง

ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองโดยนําหลักแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์มาเป็นหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบ  
          6.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ระหว่างการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัก

ติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ท้ังนี้เนื่องจากผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของเพียเจต์ (อ้างถึงใน ฉัน
ทยา สัตย์ซ่ือ, 2552) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีเป็นผลจากกระบวนการทํางานท่ีผู้เรียนประสบปัญหาที่ต้องการศึกษาตั้งแต่ขั้นแรก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1799



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1827 

ของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังวิธีการคิดและการใช้

ทักษะเชิงเหตุผล เพราะทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะ ตรวจสอบ ด้วยวิธีการต่างๆ 
จนทําให้เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548)  
          6.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิงมโนทัศน์ ผู้สอนได้

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และนําความคิดของตนไปสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการลงมือปฏิบัติ จนนําไปสู่การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการ

แก้ปัญหาด้านการสื่อสารและด้านการร่วมมือทํางาน (พงษ์ศักดา นามประมา, 2557) และสอดคล้องกับการศึกษาของจรัสศรี 
อังศุภนิช (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับผังความคิดเชิงทัศน์ท่ีมีต่อคุณภาพ

ของโครงสร้างทางปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพบว่านักเรียนมี

ความสามารถคิดวิเคราะห์สูงข้ึนเม่ือจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับผังความคิดเชิงทัศน์ 
          6.4 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิดเชิง

มโนทัศน์พบว่า มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้คอนสตรักติวิสต์ ท้ังแนวคิด Cognitive Constructivism และ Social Constructivism 
ท่ีเห็นว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง โดยการปรับความรู้และประสบการณ์เดิมให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ท่ีรับเข้ามา 
และสอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) ท่ีกล่าวว่า การเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังได้ฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาเจตคติท่ีถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ห้องเรียนประวัติศาสตร์เป็น

ห้องเรียนท่ีมีความสนุกสนาน  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย ผู้สอนควรนําการจัดกิจกรรมตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ไปใช้ในวิชาประวัติศาสตร์
ต่อเนื่อง  

7.2 ข้อเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งต่อไป จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม 
ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังน้ันการทําวิจัยในคร้ังต่อไปควรมีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ เพ่ือนํามาใช้สําหรับการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ และเพื่อ
ศึกษาจํานวนนักเรียนท่ีสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดในหลักสูตรหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2 ระยะ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังชั้น และแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย 2) แบบทดสอบความสามารถในการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับ และ 3) แบบฝึกหัดตามหมวด 
การเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับแบบแผนการทดลองที่ใช้คือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลต่างของคะแนนก่อนการสอนและหลังการสอนมีช่วงคะแนนระหว่าง 13 - 20 คะแนน ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มเท่ากับ 16.63 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 66.48 และ 2) จํานวนนักเรียนท่ีสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
หลักสูตรหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 2 ระยะ มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยการช่วยเหลือ
ระยะท่ี 1 ท่ีเป็นการสอนท้ังชั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จํานวน 4 คน การช่วยเหลือระยะที่ 2 ท่ีเป็นการสอนแบบ กลุ่มย่อย ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 จํานวน 4 คน และเม่ือทดสอบหลังเรียนพบว่า ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ท้ัง 8 คน 

 
คําสําคัญ: การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  ความสามารถด้านการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับ  หูหนวก  บกพร่องทางการได้ยิน 
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Abstract 
 

The aim of this research were to study the ability to write alphabetical representation of numbers  
of the fouth students with hearing impairment in Sotsuksa Khon Kaen School for the Deaf by using the 
Response to Intervention (RtI), and to study those who were able to write alphabetical representation of 
numbers after the use of RtI. Participants were eight hearing impaired students in the fouth grade level 
of Sotsuksa Khon Kaen School for the Deaf, who were purposively selected. There were three research 
instruments : 1) two tiers lesson plans consisted of lesson plans for the whole class and ones for students in 
small groups 2) the ability test to write alphabetical representation of numbers, and 3) progress monitoring 
worksheets. Th experimental study was a One-Group Pretest-Posttest design. The percentage, mean, and 
standard deviation were used to analyze quantitative data. The results revealed that, 1) Their difference 
score of posttest and pretest were between 13-20 with mean score equal to 16.63 or had progress 66.48%        
2) There were eight students, or 100% of participants, who passed the test and met the criteria of 60% 
of the test after the use of two tiers RtI. In the first tier aiming to facilitate the whole class, there were 
four student who passed the test which met the criteria of 60% of the test. In the second tier aiming to 
facilitate students in small group, there were four students who passed the test which met the criteria of 
60% of the test. Lastly, eight students passed the posttest and all met the criteria of 60% of the posttest. 

 
Keywords: response to intervention (RtI), ability to write alphabetical representation of numbers, deaf students, 

students with hearing impairment 
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1. บทนํา  
 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ตามมาตราที่ 3 ได้ให้นิยาม "คนพิการ" หมายถึง บุคคล

ซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น   
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การส่ือสาร จิตใจอารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ

อุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไปเพ่ือให้สิทธิโอกาสทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จึงได้กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ดังต่อไปน้ี 1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย

หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
7) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก 9) บุคคลพิการซ้อน ในความพิการ 9 ประเภท

ดังกล่าวบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นบุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินต้ังแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น               
2 ประเภท คือ 1) คนหูหนวก หมายถึงบุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่

หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 2) คนหูตึง หมายถึงบุคคล

ท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยินโดยท่ัวไปจะใส่เครื่องช่วยฟังซ่ึงหากตรวจวัดการได้ยินจะมี

การสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมา ถึง 26 เดซิเบล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 46) 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนท่ีรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 
โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส่วนวิธีสอนใช้วิธีสอนแบบระบบรวม (Total 
Communication หรือ T.C) ซ่ึงเป็นวิธีสอนที่ใช้ท้ังการพูด การอ่านริมฝีปาก การสะกดน้ิวมือและภาษามือ ครูผู้สอนจะใช้    
ท่ามือตามภาษาพูด (Signed Thai) หรือการสะกดนิ้วมือไปพร้อมกับการพูด วิธีสอนดังกล่าวเป็นวิธีสอนท่ีใช้กับเด็กหูหนวกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา คานาดา และประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศท่ัวโลก  
 โรงเรียนมีการดําเนินการธนาคารโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนฝึกการออมเงิน และพบปัญหาการเขียนตัวหนังสือแสดง

จํานวนเงินท่ีนักเรียนนํามาฝากมีความผิดพลาดมาก และจากการสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนท่ีให้บริการ 
ในการฝาก-ถอนเงิน พบว่า นักเรียนท่ีมาใช้บริการธนาคารโรงเรียนมักเขียนตัวเลขระบุจํานวนท่ีต้องการฝาก-ถอนได้ แต่ไม่
สามารถเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับกํากับกับตัวเลขท่ีต้องการฝาก-ถอนนั้นได้ ทําให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้

และการใช้บริการฝาก-ถอน ไม่ครบถ้วน เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และอาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการให้บริการของ

ธนาคารโรงเรียน ส่งผลให้ผู้รับบริการเสียผลประโยชน์ นอกจากนี้จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยท่ีเคยสอนและเป็นครูประจํา

ชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนหลายด้านในสาระคณิตศาสตร์ปัญหาท่ีพบและ

เชื่อมโยงกับการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างหนึ่ง คือ การเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ และโดยเฉพาะการเขียน

ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของหลักหน่วยท่ีลงท้ายด้วย 1 และหลักสิบตั้งแต่ 20-29 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ Response to Intervention (RtI) เป็นรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือระยะแรกแก่นักเรียนท่ีมีความยุ่งยากทางการเรียนรู้หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าแต่เนิ่นๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียน

เรียนได้ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้นักเรียนมีความล้มเหลวในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนไป อาร์ ที ไอ (RtI) เป็นการบูรณาการเนื้อหา

ในหลักสูตร วิธีสอนหรือการให้ความช่วยเหลือท่ีได้ผ่านการวิจัยมาแล้วร่วมกับการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

นักเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้มีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจว่านักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาในหลักสูตรด้วยวิธีสอนหรือการให้

ความช่วยเหลือท่ีได้ผ่านการวิจัยมาแล้วได้ผลหรือไม่ โดยนิยมดําเนินการเป็น 3 ระยะ หรือ 3 ระดับ ระยะท่ี 1 (Tier1) เป็น

การสอนตามหลักสูตรปกติแก่นักเรียนท้ังชั้น เพียงแต่ครูตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนว่าในการสอนคร้ังนี้ต้องมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ตามเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ หลังจากสอนแล้วถ้าพบนักเรียนท่ีไม่ผ่านตามเงื่อนไขนักเรียนเหล่านี้ จะได้รับความ
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ช่วยเหลือในระยะท่ี 2 (Tier2) โดยสอนเป็นกลุ่มเล็กและติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอต่อไป ในระยะท่ี 2 หากยังพบ

นักเรียนท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์อีก ก็จะนํานักเรียนกลุ่มนี้มาให้ความช่วยเหลือระยะท่ี 3 (Tier3) ซ่ึงเป็นการสอนรายบุคคล จาก
วรรณกรรมพบว่าจะเหลือนักเรียนร้อยละ 3-6 ของนักเรียนท้ังหมด มารับการสอนเป็นรายบุคคลเพื่อรับการให้ความช่วยเหลือ

ท่ีเข้มข้นข้ึน (อัญชลี สารรัตนะ, 2557:1) 
 ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า การเขียนตัวหนังสือ

แสดงจํานวนนับ ถูกกําหนดอยู่ในสาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง ตัวชี้วัดท่ี 1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 
ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตําแหน่ง สาระการเรียนรู้แกนกลาง ข้อย่อยท่ี 1 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ และการอ่าน สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความจําเป็นท่ีจะนํารูปแบบ

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือมาใช้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดขอนแก่น ท่ีผู้วิจัยรับผิดชอบเป็นครูผู้สอนและครูประจําชั้น เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนตัวอักษรแสดง

จํานวนนับดีขึ้น ตลอดจนลดจํานวนนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงในการขาดทักษะด้านการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับให้ลดลง 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
 2.2 เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียนท่ีสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดในหลักสูตรหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลือ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 การเขียนสําหรับงานวิจัยนี้เป็นการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ซ่ึงเป็นการเขียนคําอ่านเป็นตัวหนังสือแทน

จํานวนตัวเลข เช่น 100 เขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับ ได้เป็น หนึ่งร้อย 111 เขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับได้เป็น หนึ่งร้อย

สิบเอ็ด และ 302 เขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับ ได้เป็น สามร้อยสอง เป็นต้น 
 3.2 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยิน

มากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม โดยท่ัวไปการตรวจการได้ยินจะสูญเสีย

การได้ยินต้ังแต่ 90 เดซิเบลข้ึนไป ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดดังๆ อาจรับรู้เสียงบางเสียงได้จากการสั่นสะเทือนไม่สามารถใช้การ

ได้ยินได้เป็นประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ คนหูหนวกอาจสูญเสียการได้ยินมาต้ังแต่กําเนิดหรือสูญเสียการได้ยินภายหลัง และคน
หูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่บ้างสามารถได้ยินได้ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองช่วยฟังหรือไม่ก็ตามหากตรวจการได้ยินจะ

พบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล 
 3.3 รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นวิธีช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีทักษะการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และให้ความช่วยเหลือระยะเร่ิมต้นแก่นักเรียนโดยหลักการให้ความช่วยเหลือของรูปแบบการตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะท่ี 1 (Tier1) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามปกติสําหรับ

ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนท่ีทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 (Tier2) เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆและมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ระยะท่ี 3 (Tier3) เป็นการ

สอนเด็กท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เป็นรายบุคคลโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1805



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1833 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายเลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน

ตั้งแต่ระดับหูตึง (สูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล) จนถึงหูหนวก (สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบล   
ขึ้นไป) ท่ีมีระดับเชาวน์ปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อน จํานวน 8 คน ท่ีกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

 4.2 ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการดังนี้ 
  4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนเขียนรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
  4.2.2  พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 22 แผน แบบทดสอบการเขียนตัวอักษร

แสดงจํานวนนับ 1 ชุด และแบบฝึกหัดการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 21 ชุด สําหรับใช้วัดความก้าวหน้าและวัด

ความสามารถการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 
  4.2.3  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  4.2.4  ให้นักเรียนท้ังชั้นทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
  4.2.5  ดําเนินการสอนนักเรียนด้วยแผนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
   ระยะท่ี 1 (Tier1) สอนนักเรียนท้ังชั้นเป็นเวลา 11 สัปดาห์ และในระหว่างสอนจะมีการให้นักเรียน    
ทําแบบฝึกหัดการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ทุกคาบ/ชั่วโมง จากนั้นผู้วิจัยนําแบบฝึกหัดมาตรวจและข้ึนชื่อนักเรียนท่ีมี

คะแนนการทําแบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60   
   ระยะท่ี 2 (Tier2) นํานักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มาสอนเป็นกลุ่มย่อยหลังเลิกเรียน  
โดยสอนหมวดละ 1 สัปดาห์ รวมสอน 11 สัปดาห์ และในระหว่างการสอนจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําหลังการสอนทุกคาบ 
จากนั้นผู้วิจัยนําแบบฝึกหัดมาตรวจและขึ้นชื่อนักเรียนท่ีมีคะแนนการทําแบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยในการสอน

ระยะท่ี 2 นี้นักเรียนท่ีถูกคัดออกมายังคงเรียนในชั้นเรียนปกติตามตารางเรียนของระยะท่ี 1 
   ระยะท่ี 3 (Tier3) นํานักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มาสอนเป็นรายบุคคลจนนักเรียนสามารถผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ แต่ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดําเนินการระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 เท่านั้น  
  4.2.6 ให้นักเรียนท้ังชั้นทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยดังนี้ 
  4.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการ

ช่วยเหลือ (RtI) สําหรับสอนนักเรียนท้ังชั้นและสอนเป็นกลุ่มย่อย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 
ระยะท่ี 1 จํานวน 22 แผน ระยะท่ี 2 จํานวน 20 แผน ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80-1.00 
  4.3.2  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 1 ชุด จํานวน 25 ข้อ ท่ีนําไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เลือกข้อท่ีมีค่า

อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.2 ค่าความยากระหว่าง 0.2-0.8 และค่าความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ์โดยใช้สูตรของ Lovett เท่ากับ 0.86 
  4.3.3 แบบฝึกหัดตามหมวดการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 21 ชุด ชุดละ 10 ข้อ สําหรับใช้ในการ

ช่วยเหลือ ระยะท่ี 1 สําหรับการช่วยเหลือ ระยะท่ี 2 จะใช้แบบฝึกหัดชุดเดียวกับระยะท่ี 1 แต่สลับข้อของแบบฝึกหัด 
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 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.4.1  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
   การทดลองคร้ังนี้ผู้วิจัยดําเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  4.4.2  ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
   1) ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียน 
และการประเมินผลการเรยีนตามรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (1 คาบเรียน) 
   2) ทดสอบความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 8 คน โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนเร่ิมทําการทดลอง (1 คาบเรียน) 
   3) ผู้วิจัยดําเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ระยะท่ี 1 
(Tier1) จํานวน 35 คาบ ระยะท่ี 2 (Tier2) จํานวน 20 คาบ โดย ระยะท่ี 1 (Tier1) ผู้วิจัยสอนนักเรียนท้ังชั้นจํานวน 8 คน 
ด้วยวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ และต้ังเงื่อนไขเกณฑ์การวัดและประเมินผลความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวน

นับว่านักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําท่ีร้อยละ 60 หลังจากสอนแล้วถ้าพบนักเรียนท่ีไม่ผ่านตามเงื่อนไข นักเรียนเหล่านี้จะได้รับ

ความช่วยเหลือในระยะท่ี 2 (Tier2) ด้วยการสอนเป็นกลุ่มย่อย ร่วมกับการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือวัดความก้าวหน้า    
   4) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับชุด

เดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 8 คน (1 คาบเรียน) 
 

 4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความสามารถในการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจากการสอนโดยใช้

รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และพรรณนาข้อมูล 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาความสามารถในการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ พบว่า 
 5.1 ความสามารถด้านการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือของนักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนและหลังการให้ความช่วยเหลือ 
พบว่า ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังสอนมีช่วงคะแนนระหว่าง 13-20 คะแนน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 16.63 คะแนน ซ่ึง
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าข้ึนคิดเป็นร้อยละ 66.48 
 5.2 จํานวนนักเรียนท่ีสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
2 ระยะ มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยการช่วยเหลือระยะท่ี 1 ท่ีเป็นการสอนท้ังชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จํานวน 4 คน 
การช่วยเหลือระยะที่ 2 ท่ีเป็นการสอนเป็นกลุ่มย่อย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จํานวน 4 คน และเม่ือทดสอบหลังเรียน พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ท้ัง 8 คน 
 
6. การอภิปรายผล 
 

 6.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีได้รับการสอนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ พบว่า นักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับหลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1807



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1835 

สอนโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ โดยผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการสอนมีช่วงคะแนนระหว่าง 13-20 
คะแนน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 16.63 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 66.48 
 ท้ังนี้เนื่องจากก่อนการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ผู้วิจัยต้องจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้คัดสรรวิธีสอน

และกิจกรรมท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้สอนเพ่ือให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในระยะที่ 1 และ 2 รวมท้ังพัฒนาแบบทดสอบ

ความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทําสื่อและแบบฝึกหัดวัดความก้าวหน้าตาม

หมวดการเขียนตัวอักษรแสดงจํานวนนับ ก่อนการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ จึงทําให้การสอนมีความพร้อมช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีการนําเสนอเน้ือหาและเทคนิคท่ีน่าสนใจ ทําให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือจะมีประสิทธิภาพได้นั้น 
ต้องผ่านกระบวนการออกแบบ และพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนมีการประเมินคุณภาพก่อนนําไปใช้จริง และการจัดกิจกรรมสําหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับนักเรียนสอดคล้องกับนิยลักษณ์ คนใจดี 
(2553) ได้ศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยินจากการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงร่วมกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแบบฝึก 
พบว่า หลังการสอนนักเรียนมีความสามารถเขียนประโยคอยู่ในระดับดีและสามารถทําคะแนนแบบฝึกได้สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง
กับ สุภัทรี ศรีนอก (2552) ท่ีได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านสื่ออยู่ในระดับดี จากการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ือง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินช่วงชั้นท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ของนักเรียนท้ังหมด และสอดคล้องกับศรัณยู ทิพยโสธร (2558) ได้ศึกษาความสามารถการจําคําศัพท์ภาษาไทยผ่าน

ภาษามือของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

ได้ยินมีความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาไทยผ่านภาษามืออยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจจะเป็นผลเน่ืองจากผู้วิจัยได้จัดทําแผนการ

สอน ดําเนินการสอนตามแผนการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมี

ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
 6.2 จํานวนนักเรียนท่ีสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดในหลักสูตรเพ่ิมข้ึนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลือ ท่ีดําเนินการเป็น 2 ระยะ หรือ 2 ระดับ ระยะแรก (Tier1) เป็นการสอนตามหลักสูตรปกติแก่นักเรียนท้ังชั้น 
เพียงแต่ครูตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนว่าในการสอนคร้ังนี้ต้องมีนักเรียนสามารถทําคะแนนแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังจาก

สอนแล้วและเม่ือพบนักเรียนท่ีไม่ผ่านตามเงื่อนไขนักเรียนเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลือในระยะท่ี 2 (Tier2) โดยสอนเป็น

กลุ่มเล็กและติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอต่อไป ในระยะท่ี 2 พบว่า หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อ     
การช่วยเหลือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดท้ัง 8 คน ท้ังนี้เนื่องจาก อาร์ ที ไอ (RtI) เป็นการ    
บูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร วิธีสอนหรือการให้ความช่วยเหลือท่ีได้ผ่านการวิจัยมาแล้วร่วมกับการติดตามความก้าวหน้า      
ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้มีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจว่านักเรียนสามารถเรียนเน้ือหาในหลักสูตรด้วยวิธี

สอนหรือการให้ความช่วยเหลือท่ีได้ผ่านการวิจัยมาแล้วจึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้สอดคล้องกับ 
ณฐมน คุนิรัตน์ (2560: 40-49) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงด้านการอ่านตามแนวคิดการตอบสนองต่อ

การช่วยเหลือ พบว่า 1) นักเรียนมีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 2) นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่านหลังใช้กระบวนการฯ สูงกว่าก่อนใช้กระบวนการฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมี

ความสามารถด้านการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือในระดับมากที่สุด 5) นักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงด้านการอ่านมี

จํานวนลดลง 2 คน จาก 10 คน ในระยะการช่วยเหลือท้ัง 3 ระยะ และสอดคล้องกับประคอง พลสิทธ์ิ, อัญชลี สารรัตนะ และ
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2560 : 151-163) ได้ศึกษาการประยุกต์กระบวนการ อาร์ ที ไอ (RtI) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า 1) กระบวนการ อาร์ ที ไอ (RtI) ท่ีประยุกต์ขึ้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) การคัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ และปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ควบคู่กันไปในระหว่าง

เรียนในชั้นเรียนรวม (2) การให้การช่วยเหลือ 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ให้การช่วยเหลือท้ังชั้นเรียน และระยะท่ี 2 ให้การ

ช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อย และ (3) การประเมินผลการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรม 2) นักเรียนท้ังชั้นท่ีได้รับการ

ช่วยเหลือด้วยกระบวนการ อาร์ ที ไอ ท่ีประยุกต์ขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และมี
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 และนักเรียน 4 คนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีความถ่ีของพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์ลดลงต่ํากว่าร้อยละ 80 และสอดคล้องกับ ยุวดี วิริยางกูร (2559 : 111-123) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาโปรแกรม

ช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน พบว่า 1) หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ

ช่วยเหลือ (RtI) นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดับท่ี 2 (Tier 2) และระดับท่ี 3   (Tier 3) ลดลงจาก 37 คน (ร้อยละ 65 
ของจํานวนนักเรียนท่ีไม่ได้มีความต้องการพิเศษ) เหลือเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 2) หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือ

ด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านในภาพรวม นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน มีความสามารถด้านการสะกดคําด้านการอ่านคล่อง ด้านการจับใจความ และ
ความสามารถด้านการอ่านสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .005 3) หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย

กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษมีความสามารถ

ด้านการอ่านคล่องและความสามารถด้านการอ่านสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .025 และ .05 ตามลําดับ 4) หลังเข้า

ร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ท่ีไม่

มีปัญหาด้านการอ่านมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .005 และ 5) ครูทุกคน

เห็นว่าโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) นี้เป็นประโยชน์เพราะหลังเข้าร่วม

โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RtI) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านสูงข้ึน
และมีคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ดีขึ้น ปัจจัยท่ีทําให้นักเรียนอ่านได้มากข้ึน ได้แก่ หนังสืออ่านนอกเวลา การปรับวิธีการสอนและสื่อ

การสอน การสอนเสริม และของรางวัล 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ดังน้ี 
7.1 ครูควรนํารูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือมาใช้ในการส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียน นอกเหนือ 

จากทักษะด้านคณิตศาสตร์เพราะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะท่ีจะช่วยให้นักเรียนนําไปใช้เรียนสาระอ่ืนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับหลักการ
ของรูปแบบท่ีมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน  

7.2 รูปแบบการตอบสนองต่อความช่วยเหลือ สามารถทําให้นักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะล้มเหลวในการเรียนลด

จํานวนลง จึงมีประโยชน์ในด้านการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อม่ันในการเรียนให้กับนักเรียนในการเรียนในระดับชั้นท่ีสูง     
เกิดความเคารพในตนเอง 

7.3 รูปแบบการตอบสนองต่อความช่วยเหลือสามารถใช้เป็นกระบวนการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความต้องการจําเป็น

พิเศษด้านการเรียนรู้ ท่ีครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ร่วมกับแบบคัดกรองอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมความตรงในการทํานายนักเรียนท่ีมีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษร่วมกับแบบคัดกรองอ่ืนๆ และลดจํานวนนักเรียนท่ีจะส่งไปให้แพทย์วินิจฉัยให้น้อยลง ซ่ึงแสดงความสามารถ
เชิงวิชาชีพของครู และใช้สําหรับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงทีก่อนท่ีนักเรียนจะ

ล้มเหลวในการเรียน และหากนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นปัญหาพฤติกรรมก็จะลดลงด้วย 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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การพัฒนาชดุฝึกอบรมเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใชภ้าษาบล็อก 
Development of the Training Set of Internet of Thing Using Block Language 

 

สิริชัย จันทร์น่ิม  
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาคุณภาพอีกท้ังหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเร่ืองอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

โดยใช้ภาษาบล็อก และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรม โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการฝึกอบรม 
ใบเนื้อหา ใบประลอง โปรแกรมนําเสนอ บอร์ดทดลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 34 คน ท่ีใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 3 วัน รวมท้ังหมด 18 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76) 2) ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ  84.43/83.01 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย และ 3) ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ดังนั้น
ชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนนั้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถนําไปใช้งานการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ: ชุดฝึกอบรม  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ภาษาบล็อก 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to create and to find out the quality as well as the efficiency 
of the training set of internet of thing using block language and study the satisfy of students that use training 
set. The research tools consisted of training manual, information and work sheets, presentation, experiment 
package and the achievement test. The research sample group was 34 students in upper secondary 
education or general public at Satrinonthaburi School, Nonthaburi. The training time period was 18 hours 
of 3 days. The research results shown that 1) the developed training package was at highest quality (mean = 
4.76) 2) the training package had efficiency which is in accord to the standard criteria of an average of 
84.43/83.01 which was in accordance the specified criteria in research hypothesis and 3) the trainees’ 
satisfaction towards using the training package was at a high level (mean = 4.31) Therefore, the developed 
training package encourage learners to have knowledge and use in the training effectively courses. 

 
Keywords: training set, internet of thing, block language 
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1. บทนํา  
 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษาอย่างมาก (สรวิศ บุญมี, 2561)  โดยสถานศึกษาต้องมุ่งให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะท่ีจําเป็น 
โดยอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการสอนกับ

ผู้เรียนในยุคดิจิทัล (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2559) โดยวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้ปรับเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งซ่ึง

เป็นพัฒนาการมนุษย์กับเคร่ืองจักร และเคร่ืองจักรกับเคร่ืองจักร 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) เข้ามามีบทบาทสําคัญท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคในสังคมยุคปัจจุบันท่ีมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน เช่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตด้วยการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่ง 
ต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ อํานวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน (นรีรัตน์ คงรักษา, 
2560)  แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในสถานศึกษา อีกท้ังการจัดการเรียนการสอน

เป็นแบบบรรยาย สื่อการสอนเป็นอุปกรณ์ท่ีต้องใช้สายในการต่อวงจร และการเขียนโปรแกรมควบคุมมีโครงสร้างของรูปแบบ

ภาษาท่ีซับซ้อนยากต่อการทําความเข้าใจ 
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้จัดทําจึงทําการพัฒนาชุดฝึกอบรม เร่ืองอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท่ี

ควบคุมด้วยภาษาบล็อกเข้ามาแทนการเขียนแบบโค้ด  เพ่ือลดเวลาในการทําความเข้าใจโครงสร้างของภาษาและช่วยสร้าง

แนวคิดให้กับผู้เรียนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ส่งเสริมผู้เรียนมีพ้ืนฐานในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดย

สามารถนําความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 

2.1 เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อก 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อก 
2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อก 
 

3. สมมติฐานงานวิจัย 
 

3.1 ชุดฝึกอบรม เรื่องอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อกท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
3.2 ชุดฝึกอบรม เรื่องอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อกท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ีกําหนด 80/80 
3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดฝึกอบรม เรื่องอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อกท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก 
 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

4.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงการสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อกนั้น 
ผู้จัดทําได้ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีประกอบด้วย 1) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  2) การสร้างชุดฝึกอบรม 3) การเขียนแผน

ฝึกอบรม และ 4) การเขียนภาษาบล็อก 
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4.2 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดทําได้แบ่งเนื้อหาของหลักสูตรเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วย 1) การใช้
คําสั่งพ้ืนฐานในการควบคุมด้วยภาษาบล็อก 2) การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต 3) การเชื่อมต่ออุปกรณ์เอาต์พุต และ 4) การ
เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชั่นมาใช้ในการฝึกอบรม   

4.3 สร้างชุดฝึกอบรมซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบอร์ดทดลอง ด้านโปรแกรม

จําลอง ด้านเอกสารการฝึกอบรมประกอบด้วย ใบเน้ือหา ใบประลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และด้าน
โปรแกรมนําเสนอ 

4.4 ประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.5 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีซ่ึงได้รับจากการรับสมัครจํานวน 34 คน  
4.6 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยดําเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลาท้ังสิ้น 3 วัน (รวม

ท้ังหมด 18 ชั่วโมง) ระยะเวลาการฝึกอบรมในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บรรยากาศการฝึกอบรมแสดงดังภาพท่ี 1 จากนั้นทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสรุปผล ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรม 

 
5. ผลการดําเนินงานวิจัย 
 

 5.1 ผลการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การสร้างชุดฝึกอบรม เร่ืองอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อก ประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรม 

ใบเนื้อหา ใบประลอง โปรแกรมนําเสนอ บอร์ดทดลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 2 เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย 
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 5.2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม 
ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เม่ือนําชุดฝึกอบรม เร่ืองอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อกให้

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินความเหมาะสมจากแบบประเมินของลิเคิร์ทท้ัง 
5 ระดับ (Likert Rensis, 1932) เพ่ือหาคุณภาพของชุดฝึกอบรม ซ่ึงผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 ท่ีประกอบด้วย 1) ด้าน
บอร์ดทดลอง 2) ด้านโปรแกรมจําลอง 3) ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ 4) ด้านสื่อการสอน (วิดีโอ/โปรแกรม

นําเสนอเพาเวอร์พอยต์) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านบอร์ดทดลองมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ซ่ึงโดย
ภาพรวมความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมท้ัง 4 ด้าน ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมี

คุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลผล 

1. ด้านบอร์ดทดลอง 4.80 0.12 มากท่ีสุด 
2. ด้านโปรแกรมจําลอง 4.78 1.33 มากท่ีสุด 
3. ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.79 2.35 มากท่ีสุด 
4. ด้านสื่อการสอน (วิดีโอ/โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์) 4.67 0.01 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.76 0.95 มากท่ีสุด 
 

5.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึน เม่ือผู้เรียนจํานวน 34 คน เข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งควบคุมด้วยภาษาบล็อก ทําแบบทดสอบท้ายแต่ละหน่วยเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังการ

ฝึกอบรม โดยคะแนนของผู้เรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85.36 และทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.01 ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์

สมมติฐานของงานวิจัยท่ีกําหนดไว้ 80/80 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
รายละเอียด N คะแนนเต็ม ∑X ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน 34 40 1161 34.14 85.36 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน 34 40 1129 33.21 83.01 

  
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อชุดฝึกอบรม เร่ืองอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิงควบคุมด้วย

ภาษาบล็อก เม่ือผู้วิจัยนําชุดฝึกอบรมทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 34 คน และทําการประเมินความพึงพอใจโดยใช้ 
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 3 ซ่ึงพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจรวมท้ัง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) และพึงพอใจต่อสื่อการสอนประเภทวิดีโอและโปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ท่ีสร้างข้ึน

ระดับความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38)  ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)  
ด้านโปรแกรมจําลอง ระดับความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28)  ด้านบอร์ดทดลอง ระดับความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21)  
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลผล 

ด้านบอร์ดทดลอง 
1. ความสวยงาม 4.41 1.22 มาก 
2. ความเหมาะสมของการจัดวางอุปกรณ์ 4.26 1.23 มาก 
3. วัสดุท่ีใช้งานมีความคงทน 3.91 0.37 มาก 
4. ขนาดของบอร์ดทดลองมีความเหมาะสม 4.24 3.21 มาก 
5. อุปกรณ์บนบอร์ดทดลองใช้งานได้ง่าย 4.21 1.20 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 1.46 มาก 
ด้านโปรแกรมจําลอง 
1. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.26 2.31 มาก 
2. บล็อกคําสั่งมีการทํางานถูกต้อง 4.32 1.23 มาก 
3. ความง่ายในการทําความเข้าใจในบล็อกคําสั่ง 4.26 3.44 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.28 2.32 มาก 
ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
1. มีวัตถุประสงค์ในการเรียนชัดเจน 4.38 2.33 มาก 
2. เนื้อหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ 4.26 4.33 มาก 
3. เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการเรียน 4.47 3.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37 3.37 มาก 
ด้านสื่อการสอน(วิดีโอ/โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์) 
1. ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.26 2.23 มาก 
2. นําความรู้จากการรับชมวิดีโอไปประยุกต์ใช้ได้ 4.29 1.09 มาก 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.41 1.92 มาก 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.56 2.11 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.38 1.83 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 2.24 มาก 

 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

  งานวิจัยนี้ได้นําเสนอการสร้างและประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้ภาษาบล็อก 
ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.76) เนื่องจากการออกแบบบอร์ด

ทดลองมีขนาดท่ีเหมาะสมและง่ายต่อใช้งาน อีกท้ังเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไป

ยาก มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาท่ีใช้ในการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (84.43/83.01) และ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยอย่าง

เป็นระบบ มีการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ เสือแพร (กิตติ เสือแพร และพัฒพงษ์ อมรวงศ์, 2559) เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมการ

เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1815



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1843 

หุ่นยนต์ด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.65) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิชัย จิตต์ประสงค์ 
(วิชัย จิตต์ประสงค์, 2559) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรม เร่ือง การสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพ่ือ

อนาคต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยปรากฏว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพใน

ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และคุณภาพในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกําหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย และงานวิจัยของ มนัส บุญเทียรทอง (มนัส บุญเทียรทอง และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 
2559) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยวิธีการจําลองสถานการณ์ ผลการศึกษา

ปรากฏว่าชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพร้อยละ 88.26 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทําคะแนนหลังการ

อบรมได้สูงกว่าก่อนการอบรม ดังนั้น การพัฒนาชุดฝึกอบรมของนักวิจัยดังกล่าวนี้มีผลต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะท่ีดี ซ่ึงชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยท่ีพัฒนาขึ้นนี้ ต้องการให้ผู้เรียนลดเวลาในการทําความเข้าใจโครงสร้างของภาษา และช่วย
สร้างแนวคิดให้กับผู้เรียนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ส่งเสริมผู้เรียนมีพ้ืนฐานในเร่ืองของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
และหวังเป็นอย่างย่ิงในการนําความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาการทดลองใช้งานกับนักเรียนได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม 5 ซ่ึงเป็นเพียง  
ชั้นเดียว ควรจะต้องปรับให้มีการทดลองใช้งานในหลายชั้นปี เพ่ือทดสอบการใช้งานให้ได้ผลท่ีหลากหลาย ข้อเสนอแนะในการ

วิจัยคร้ังต่อไป ควรเลือกบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้งานง่ายโดยคํานึงถึงวิธีการติดต้ังไลบราร่ีท่ีไม่ยุ่งยาก รวมท้ังพิจารณา

ความยืดหยุ่นและข้อจํากัดในการใช้โปรแกรมในสร้างบล็อกคําสั่งท่ีไม่ซับซ้อน  
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้  
ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 คือมีประสิทธิภาพ 88.49/89.76 ทักษะการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.68  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.95 และ
ความพึงพอใจของนักเรียน ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
 
คําสําคัญ: วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the results of learning activities by using project-based 
learning. And develop the practical skills and learning achievement of students in grade 5. The population 
used in this research was students in grade 5 at Demonstration School of Chiangrai Rajabhat University, 
who was studying the second semester of the academic year 2018. The research instruments were project- 
based learning lesson plan, learning achievement test, performance skill assessment form and questionnaire 
for satisfaction with the project-based learning. The results of the research were the efficiency of the lesson 
plan was more efficient than the criteria set at 80/80 with efficiency at 88.49/89.76. The practical skills of 
students overall score was  higher level with an average of 3.68. Learning achievement of students was 
significantly higher in level at .05. The average score of the post-test was more than the pre-test at 17.95. 
The students’ satisfaction overall score was  higher level with an average of 3.58. 
 
Keywords: project-based learning, development of practical skills and learning, career and technology 
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1. บทนํา  
 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทําให้การจัดการศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจน ความรู้
พ้ืนฐานสําหรับจัดการเรียนการสอนสามารถจําแนกเป็น 2 เร่ือง คือ หลักการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และการเรียนการสอน (ชนาธิป  พรกุล, 2552: 5) โดยในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 คือ ทําให้ผู้สอนต้อง

จัดการเรียนการสอนมีลักษณะให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางลึกซ้ึงย่ิงข้ึนในลักษณะเป็น

กระบวนการเชิงบูรณาการ เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดําเนินชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทํางานและการให้บริการด้าน

ต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 25) ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทการสอนจากการสอนโดยยึด

ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีบทบาทในการวางแผนการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรม

ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2545: 6-7) 
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive theories) 

ท่ีเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในสมอง เกิดจากกระบวนการจัดกระทํากับข้อมูล มีการบันทึกข้อมูล และดึงข้อมูล
ออกมาใช้ วิธีเรียนรู้มีผลต่อการจํา การลืมและการถ่ายโอน (Transfer) ความรู้ แรงจูงใจระหว่างการเรียนรู้มีความสําคัญต่อ

การชี้นําความสนใจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดข้อมูล และส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (ชนาธิป  พรกุล, 
2552: 6) ปัจจุบันแนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) ได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับการจัดการเรียน

การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนด้วยตนเอง สามารถพัฒนาให้งอกงาม

ขึ้นได้เร่ือย ๆ โดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้างความรู้ภายในบุคคล และการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โครงสร้างของความรู้มี
องค์ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  1) ความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่  2) ความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนได้รับเป็นข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก
และประสบการณ์  3) กระบวนการทางสติปัญญา เป็นกระบวนการทางสมองท่ีผู้เรียนใช้ทําความเข้าใจกับความรู้ใหม่ และใช้
เชื่อมโยงปรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ดังนั้น ครูท่ีจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะทําให้

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  (ชนาธิป พรกุล, 2552: 6)  ท้ังนี้  การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน (Project  Method) คือ วิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา  เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปลูกฝัง

ความเป็นนักคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนรู้ท่ีให้อิสระแก่ผู้เรียน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ การ
เรียนรู้แบบโครงงานมิใช่เรื่องใหม่ เพราะในยุคของ John Dewey  โดยในอดีตนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการนําไปใช้ใน

วิชาท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติโดยตรง เช่น ในวิชาคหกรรมศาสตร์ และวิชาเกษตรกรรม ในค.ศ.1900  (พ.ศ.2543)  แนวคิดของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเร่ิมแพร่หลายไปสู่วิชาสามัญท่ัวไป โดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้นําแนวคิดจากปรัชญาการศึกษาของ 
John Dewey ไปใช้ในการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซ่ึงในเวลาต่อมาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานก็

ได้มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  (ถวัลย์ มาศจรัส และมณี  เรืองขํา, 2549: 19-20) 
จากการจัดกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปัญหาในระหว่าง

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยเฉพาะวิชาท่ีต้องมีการฝึกปฏิบัติ พบปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนไม่สนใจ
ทํางานของตนเอง ชวนเพ่ือนเล่นในขณะท่ีครูมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ทําให้ส่งงานไม่ทันเวลา และไม่มีงานส่ง ส่งผลให้มีคะแนน

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีการประเมินผลกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2556-2557  มีค่าเฉลี่ย (Mean) 60.59 และ 61.37 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย

ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ คือ 80.00 จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
สําหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80  เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สูงข้ึนหลังจากการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงการ จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดหลังการจัดประสบการณ์จะสูงกว่าเกณฑ์หรือไม่ ตลอดจนสามารถ
นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Method)  เพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  สําหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  เพ่ือศึกษาทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 กับก่อนเรียน 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีทักษะการปฏิบัติงานระดับมากข้ึนไป 
 3.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน 
 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับมากขึ้นไป 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพ้ืนฐานในงานวิจัยตามหัวข้อ  1) หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 2) วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
4) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการปฏิบัติงาน 5) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) ความพึงพอใจ และ 7) งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จําแนกประเภทของ

โครงงานไว้ 4 ประเภท (ถวัลย์  มาศจรัส และมณี  เรืองขํา, 2549: 17). คือ 1) โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมข้อมูล (Survey 
Research Project) 2) โครงงานประเภทการทดลอง (Experimental Research Project) 3) โครงงานประเภทการสร้าง

สิ่งประดิษฐ์ (Developmental Research Project) และ 4) โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical 
Research Project)  การจัดทําโครงงานงานท้ัง 4 ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดและข้ันตอนในการจัดทําแตกต่างกันตาม

คุณลักษณะของโครงงานในแต่ละประเภท แต่ขั้นตอนโดยรวมผู้ศึกษาการจัดทําโครงงานได้สรุปข้ันตอนของการจัดทําโครงงาน 
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จาก ถวัลย์  มาศจรัส และมณี  เรืองขํา (2549 : 21-22)  และสุคนธ์  สินธพานนท์ (2560 : 173-174 ; อ้างอิงจาก สุดาพร  
ปัญญาพฤกษ์, 2561 : 85-87) และสุวิทย์  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2550 : 91)  มีลําดับข้ันตอนสําคัญๆ ใน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นกําหนดเนื้อหาสาระการทําโครงงานตามความสนใจ 
   ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นกําหนดประเด็นหรือจุดมุ่งหมายในการจัดทําโครงงาน 
   ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการวางแผนและวิเคราะห์ในการจัดทําโครงงาน 
   ขั้นตอนท่ี 4  ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ในโครงงาน 
   ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นประเมินผล 
  ขั้นตอนท่ี 6  ขั้นสรุป รายงานผลและเสนอผลงาน 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        5.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  จํานวน 2  ห้องเรียน 
จํานวนนักเรียน 85  คน 
        5.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 1 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กําลังศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยการสุ่ม 
 

 5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เรื่อง 
การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จํานวน 7 แผน ใช้เวลาในการจัดประสบการณ ์
ท้ังหมด 10 ชั่วโมง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เป็น

แบบปรนัย 4  ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ  
 3.  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จํานวน 20 ข้อ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด  จํานวน 20 ข้อ 
 

 5.3  แผนแบบของการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้แผนแบบของการทดลองแบบ  0ne  Group Pretest-Posttest Design  โดยจัดให้มีการ

ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ดังแผนแบบต่อไปนี้ (นพพร  ธนะชัยขันธ์, 2555: 15) 
 
 

   O1  แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  (Pretest)   
   X  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

O1               X               O2 
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   O2  แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  (Posttest)   
 

 5.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

        5.4.1  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 7 แผน ผู้วิจัยได้ทดสอบทักษะพื้นฐานโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ (Learning achievement test) จํานวน 20 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนท่ีได้จากการประเมินคร้ังนี้ เป็นการประเมินก่อนเรียน 
        5.4.2  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับประชากร คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นชั้น

เรียนท่ีผู้วิจัยเป็นครูประจําวิชาได้วางแผนการจัด การเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี วันละ 50 นาที ตั้งแต่เวลา 11.40-
12.30 น. ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน 7 แผน ทําการประเมินท้ังระหว่างเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดประสบการณ์ท้ัง 7  แผน 
         5.4.3  นําแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ไปสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้นักเรียนปีการศึกษา 2561  ในการจัดการเรียนรู้ ทําการสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือวัดผลทักษะการ

ปฏิบัติงานของนักเรียนและบันทึกคะแนน 
         5.4.4  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 7 แผนครบแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการประเมินผลการจัด   การเรียนรู้ โดยใช้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (Posttest)  ซ่ึงเป็นแบบวัด ชุดเดียวกับท่ีใช้วัดก่อนเรียนและแบบบันทึกผลการประเมินเป็น

คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
         5.4.5  นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผลรายงานการวิจัย 
 

 5.5  การจัดทํากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกําหนดไว้โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

และผลลัพธ์ (E1/E2)  80/80 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นพพร  ธนะชัยขันธ์, 2552 : 11, 32) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง จากสูตร t-test 
(Dependent Samples) 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อย
ละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะทําการแปลผลและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
แล้วสรุปผลการวิจัยโดยการบรรยาย 
 
6. ผลการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 6.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  80/80 มีประสิทธิภาพ 88.49/89.76 
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6.2 ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64   
 6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน

สอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 42 20 8.31 1.28   

     71.14* 0.0000 
หลังเรียน 42 20 17.95 1.85   

* ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หลังเรียนและก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนจากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

6.4  ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประเด็นความพึงพอใจ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน X  S.D. แปลความหมาย 

ด้านครูผู้สอน 
1. มีวิธีการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่าย 

 
3.52 

 
0.59 

 
มาก 

2. สร้างข้อตกลงและอธิบายการจัดการเรียนรู้ 3.48 0.59 ปานกลาง 
3. ใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 3.24 0.43 ปานกลาง 
4. มีวิธีการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ 3.76 0.62 มาก 
5. มีวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.88 0.45 มาก 

รวม 3.58 0.54 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม 

 
3.50 

 
0.59 

 
ปานกลาง 

7. มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนุกสนานและน่าสนใจ 3.52 0.63 มาก 
8. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานและการทํางานร่วมกัน 3.26 0.45 ปานกลาง 
9. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 3.76 0.66 มาก 
10. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 3.86 0.47 มาก 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1823
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1851 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็นความพึงพอใจ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน X  S.D. แปลความหมาย 

ด้านสภาพแวดล้อมและสื่ออุปกรณ์ 
11. ห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
3.52 

 
0.59 

 
มาก 

12. ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 3.57 0.67 มาก 
13. มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3.29 0.46 ปานกลาง 
14. มีความหลากหลายในการค้นคว้าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 3.81 0.63 มาก 
15. มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 3.88 0.45 มาก 

รวม 3.61 0.56 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
16. มีเครื่องมือในการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 

 
3.52 

 
0.59 

 
มาก 

17. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และเพ่ือน 3.45 0.59 ปานกลาง 
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกลุ่ม 3.26 0.45 ปานกลาง 
19. ตรวจให้คะแนนผลงานมีความยุติธรรมต่อนักเรียนทุกคน 3.74 0.63 มาก 
20. ผลการประเมินนําไปใช้ในพัฒนาการทําโครงงานใหม่ได้ 3.86 0.47 มาก 

รวม 3.58 0.64 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.58 0.55 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในภาพรวมนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมและสื่ออุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ 3.61  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  80/80 คือ มีประสิทธิภาพ เฉลี่ย 88.49/89.76  ซ่ึงเป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตั้งไว้ 
2.  ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้   
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการ

เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.95  คะแนน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้   
4.  ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) เม่ือพิจารณารายข้อ โดยจัด
อันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการและนําเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) เท่ากัน รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ 
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ความคิดเห็น และผลการประเมินนําไปใช้ในพัฒนาการทําโครงงานใหม่ได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86) และมีความหลากหลาย     
ในการค้นคว้าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81)  โดยท้ังหมดมีระดับความพึงพอใจมาก สําหรับค่าเฉลี่ยท่ีอยู่อันดับ

ต่ําสุด ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานและการทํางานร่วมกันและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลงานกลุ่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26) เท่ากันโดยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 

8. อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แผนท่ี 1-7 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 88.49/89.76 
ตามลําดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ท้ังนี้  เนื่องจากผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานมาเป็นแนวทางการเลือกซ่ึง  ถวัลย์  มาศจรัส และมณี  เรืองขํา (2549 : 15-16)  ได้กล่าวถึงการเรียนโดยผ่านกิจกรรม
ท่ีเกิดจากความสนใจการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติจริงของผู้เรียน ท่ีมีการจัดระบบ และกระบวนการในการเรียนรู้ผู้วิจัยจึง

ได้จัดลําดับข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานอย่างเป็นระบบ  มีการตรวจสอบเนื้อหา รูปแบบ และนําผลจาก
การศึกษา ปัญหาการสอนของครู ปัญหาด้านการปฏิบัติของนักเรียนมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แบบฝึกทักษะให้ถูกต้องสมบูรณ์  เม่ือนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําแล้ว จึงนําไปปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
และประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน และนําไปใช้ทดลองจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนกับนักเรียนในกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก กลุ่มภาคสนาม จึงทําให้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนา ดวงวงษา  (2552 : บทคัดย่อ) ท่ีทําการวิจัยในเร่ือง ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุ

เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ 89.08/88.22 เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. จากทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าคะแนนจากการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี

ท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือระดับมาก และเป็นไปตามสมมุติฐานท่ี  
ตั้งไว้  โดยมีด้านการวางแผนการทํางานมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องจากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหา

ความรู้ หรือการค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งท่ีผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตาม

ความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม มีการวางแผนและการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานท่ีสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้            
ในชีวิตจริง ท้ังนี้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผู้เรียนได้มาไม่

จําเป็นต้องตรงกับตําราแต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและปรับปรุงความรู้ท่ีได้ให้สมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2550: 1) ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน เร่ิมจากง่ายไปยาก และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีดี

ขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรดา แสนเมือง (2561 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1825



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1853 

โครงงานประกอบกลุ่มร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรี ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผลการวิจัยพบว่า คะแนนการประเมินทักษะการปฏิบัติ จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
68.64 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 2.51 คิดเป็นร้อยละ 85.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80 ท่ีตั้งไว้ นอกจากนั้นได้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอมรา  บุญนําพา (2552 : 87-88) ท่ีได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เร่ือง 
งานประดิษฐ์จากใบตาล สาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ
ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เร่ือง งานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.44/85.19 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ มีดัชนี 
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องงานประดิษฐ์จากใบตาล สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ เรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.6476 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน จากการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 คะแนน และ17.95 คะแนน ตามลําดับ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว้ ท่ีผลเป็นเช่นนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดจากการวางแผน

และลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานต่างๆ โดยฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติซํ้าๆ ตามข้ันตอนต่างๆ ซ่ึงแต่ละ
ขั้นตอนนักเรียนจะมีโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมและลงมือปฏิบัติในการทําชิ้นงานด้วยตนเองจึงทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างแท้จริงและจดจําได้ดีกว่าการท่องจํา และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ดังคํากล่าวในเอกสารแนะแนวทางการทําโครงงาน 
(PBL) (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) เขตบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานคร, 2560) ว่าโครงงานเป็นกิจกรรมที่ให้

นักเรียนรู้จักวิธีการทําโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ระเบียบ

วิธีดําเนินการเป็นระบบ และจุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต รู้จักต้ังคําถาม 
รู้จักต้ังสมมติฐาน รู้จักวิธี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบคําถามท่ีตนอยากรู้รู้จักสรุป จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ  วิเวก (2553 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การปลูกผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานโรงเรียน

บ้านนองบัวแดง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 จํานวน 17 คน และผลการวิจัยพบว่าความสนใจส่วนบุคคลมี

คะแนนผลสัมฤทธ์ิมากกว่าการประชุมชั้นเรียน 
4. จากผลความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนของกิจกรรมจะมีลักษณะของการกระตุ้นให้ผู้เรียน

แสดงออกตามท่ีต้องการ เป็นผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครูผู้สอน และกิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวได้ว่า การท่ีนักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีจะส่งผลให้ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียน อยากเรียน และชอบวิชาท่ีเรียน และยังพบอีกว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการ

เรียนรู้ง่ายต่อความเข้าใจ ซ่ึงมีความเหมาะสมมากช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย และยังเกิดความ
น่าสนใจ สนุกสนาน และสอดคล้องกับผลที่ได้จากความพึงพอใจของนักเรียนด้านสภาพแวดล้อมและส่ืออุปกรณ์ท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดโดยครูผู้สอนควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจข้ันตอนและวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการ

ประดิษฐ์เศษวัสดุและวัสดุเหลือใช้ นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับ ประมวล และนําข้อมูลจากข้ันตอนการเรียนไป

ใช้ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เป็นไปตามลําดับข้ันตอนของเน้ือหา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลธร ใจหาญ (2558: 
บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี และผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉลี่ย 4.17 และงานวิจัยของ เรวดี  รัตนวิจิตร (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบุญสมวิทยา จังหวัดจันทบุรี และผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีรับการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

9. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. จากประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีสูงกว่าเกณฑ์ ควรมีการนําไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน และครูควรศึกษาค้นคว้าความรู้ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน

และโรงเรียน รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 2. ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน สามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนและการประเมินผลการทํางาน ผู้สอนควรพิจารณา

ถึงความเหมาะสมในด้านเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี เพราะการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จําเป็นต้องให้ผู้เรียนได้มีเวลาใน

การทํากิจกรรมเพ่ิมเติม 
 3. ครูผู้สอนควรมีการประเมินผลผู้เรียนตลอดเวลา  ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง เช่น การ
สังเกต การตรวจบันทึกความก้าวหน้า หรือการทดสอบ เป็นต้น 
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การพัฒนาความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 

Development of English Speaking Ability of Grade 1 - 3 Students by Using 
Total Physical Response Teaching Method and Action Songs 
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บทคัดย่อ  

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง และ 2) นําเสนอกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีทดลองใช้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 71 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีเรียนด้วยวิธี
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทดลองใช้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การนําเสนอบทสนทนาโดยใช้เพลงประกอบ
ท่าทาง 2) การออกเสียงและทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ 3) การฝึกพูดตามเพลงประกอบท่าทาง 4) การฝึกพูดสนทนา
ในสถานการณ์จําลอง และ 5) การทบทวนคําศัพท์และประโยคสนทนาโดยใช้เพลงประกอบท่าทาง 

 
คําสําคัญ: วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วม  เพลงประกอบท่าทาง  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to: 1) compare the English speaking ability of grade 1-3 students 
before and after using Total Physical Response teaching method and action songs and 2) propose the pilot 
instructional process. The research sample consisted of 71 grade 1-3 students of Thetsaban 3 Sra Kathiam 
School in Nakhon Pathom province, derived by purposive sampling. The research instruments were lesson 
plans and English speaking ability tests. Data were analyzed with mean, standard deviation and Wilcoxon 
signed - ranks test. This research found that the English speaking ability of grade 1-3 students after implementing 
instruction were higher than that of before at the .05 statistical significance, and the pilot instructional process 
consisted of 5 steps: 1) presenting a dialogue through action song, 2) pronouncing and understanding the 
meaning of vocabulary, 3) practicing speaking through action song, 4) practicing speaking in simulated 
situation and 5) reviewing vocabulary and dialogue through action song. 

 
Keywords: total physical response teaching method, action songs, English speaking ability 
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1. บทนํา  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ไว้ว่า ผู้เรียนสามารถฟังคํา กลุ่มคํา ประโยคง่าย ๆ และพูดโต้ตอบด้วยคําสั้น ๆ ระหว่างบุคคลและทําท่าทางประกอบตาม

กิจกรรมทางภาษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 222) แต่ผลของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมายของ

หลักสูตร ผู้เรียนยังไม่สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเน้นโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์มากกว่าการฝึกทักษะการฟังและการพูด ส่งผลให้ผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร (ศันสนะ มูลทาดี, 
ทวีศักด์ิ ขันยศ และชนม์ชกรณ์ วรอินทร, 2559: 70-71) จากผลการทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้

ประโยคง่าย ๆ และเป็นการพูดโต้ตอบส้ัน ๆ เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายใน

การวิจัยคร้ังนี้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง กล่าวคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉลี่ย 3.61, 4.45 และ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 20.06, 22.25 และ 19.25 และจากการศึกษา

งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ผลการวิจัยมีความ

สอดคล้องกันคือ วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางมีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศของผู้เรียน (ปทิตตา ติวงศ์, 2557; Murray, 2014) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงนําวิธีสอนแบบตอบสนอง

ด้วยท่าทาง (Total Physical Response) มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการฟังของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน

ตอบสนองด้วยท่าทางโดยใช้ร่างกาย (TPR-Body) รูปภาพ (TPR-Picture) หรือ สิ่งของ (TPR-Object) เพ่ือแสดงความเข้าใจ

สิ่งท่ีผู้เรียนได้ฟัง และผู้วิจัยเลือกใช้เพลงประกอบท่าทาง (Action Songs) ท่ีเป็นการใช้ประโยคถามและตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวในลักษณะของการร้องเพลงโต้ตอบกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฟังการออกเสียงประโยคจากเจ้าของภาษา ซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
และออกเสียงประโยคท่ีใช้ถามและตอบตามแบบท่ีได้ฟังจากเพลง กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นชินกับ    
ตัวป้อนภาษา และจะช่วยให้ผู้เรียนจดจําและพูดประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้ เพลงประกอบท่าทางท่ีมี

เนื้อหาเป็นประโยคถามและตอบ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ประโยคในบริบทท่ีใกล้เคียงสถานการณ์จริง การใช้เพลง

ประกอบท่าทางจึงน่าจะส่งผลให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Somers (2000 อ้างถึงใน 
พรรณนที โชติพงศ์, 2552: 29) พบว่า จังหวะ ดนตรี เพลงและบทพูดเข้าจังหวะเป็นกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะ

การฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศใน

ประเทศเกาหลี และผลการวิจัยของ Cruz-Cruz (2005 อ้างถึงใน พรรณนที โชติพงศ์, 2552: 29) พบว่า ดนตรีและเพลง 
สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์และคําศัพท์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีผู้วิจัยเลือกใช้

เพลงประกอบท่าทางเป็นสื่อในการพัฒนาความสามารถในการพูดของผู้เรียนคือ เพลงประกอบท่าทางเป็นสื่อการเรียน      
การสอนท่ีตอบสนองแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ครอบคลุมท้ังผู้ท่ีเรียนรู้ทางสายตา (Visual Learner) ผู้ท่ีเรียนรู้ทางโสต

ประสาท (Auditory Learner) และผู้ท่ีเรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic Learner) เพลงประกอบท่าทางเป็นสื่อ

การเรียนการสอนท่ีน่าจะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นซ่ึงเป็นวัยท่ี

ไม่ชอบเรียนรู้แบบอยู่นิ่ง ๆ ได้ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบ

ท่าทาง  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ก่อนเรียนและ         
หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1831
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 2.2 เพ่ือนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทดลองใช้ในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทางมีความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
 

                     ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  5.1 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 3               
สระกระเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 71 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นห้องเรียนท่ีผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับรายวิชาการทดลองสอนประถมศึกษา 
ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 23 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 22 คน และนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 26 คน  
 

    5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
           5.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 
           5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

  5.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
  5.3.1 คัดเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีจะทดลองสอนจากสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา       

ปีท่ี 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบ

ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกบัเพลงประกอบท่าทาง ระดับชั้นละ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง 
  5.3.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

คําถามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัวและชีวิตประจําวันของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคําถามจํานวน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 18 
คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคําถามจํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคําถามจํานวน 
10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ 0  หมายถึง นักเรียนไม่สามารถพูดเพ่ือตอบคําถามได้                  
1 หมายถึง นักเรียนพูดเพ่ือตอบคําถามได้ แต่เป็นประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ และ 2 หมายถึง นักเรียนพูดเพ่ือตอบคําถามได้และเป็น

ประโยคท่ีสื่อสารได้สมบูรณ์ 

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับ     

เพลงประกอบท่าทาง 

 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1832 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1860 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

  5.3.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) มีดังน้ี 

1) แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.83-0.93  
2) แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 
3) แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.87 
4) ข้อสอบในแบบทดสอบท้ัง 3 ฉบับ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

 

  5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
   5.4.1 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในพูดภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 แล้ว
บันทึกคะแนนท่ีได้จากการทดสอบคร้ังนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
           5.4.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม จังหวัดนครปฐม ระดับชั้นละ 12 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา เป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
           5.4.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
           5.4.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบวิลคอกซัน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว้ 
 
6. ผลการวิจัย  
 

 ผู้วิจัยสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 ก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 

ระดับชั้น จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

Ranks  
 
Z    X

 
S.D.     X    S.D. Positive Sum of 

Ranks 
ป. 1 23 18 3.61 1.75 9.96 2.03 23 276 4.22* 
ป. 2 22 20 4.45 2.46 13.45 3.05 22 253 4.11* 
ป. 3 26 20 3.85 2.46 13.65 2.90 26 351 4.46* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุกคนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอน

แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทางมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง ท่ีผู้วิจัย

ทดลองใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การนําเสนอบทสนทนาโดยใช้เพลงประกอบท่าทาง เป็นข้ันท่ีผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เพลงประกอบท่าทางให้

ผู้เรียนดูและฟังการออกเสียงประโยคสนทนาจากวีดิทัศน์ พร้อมท้ังให้ผู้เรยีนแสดงท่าทางประกอบ 
    ขั้นท่ี 2 การออกเสียงและทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์  เป็นข้ันท่ีผู้สอนออกเสียงคําศัพท์ซํ้า ๆ หลาย

ครั้ง และสื่อความหมายของคําศัพท์โดยใช้การแสดงท่าทาง รูปภาพ หรือ สิ่งของ จากนั้นให้ผู้เรียนตอบสนองด้วยท่าทางโดยใช้

ร่างกาย รูปภาพ และสิ่งของตามคําศัพท์ท่ีผู้สอนออกเสียง เพ่ือแสดงความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ท่ีได้ฟัง 
 ขั้นท่ี 3 การฝึกพูดตามเพลงประกอบท่าทาง เป็นขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดประโยคคําถามและคําตอบตามแบบ

ท่ีได้ชมจากวีดิทัศน์เพลงประกอบท่าทาง จากนั้นให้ผู้เรียนทําความเข้าใจความหมายของประโยคสนทนาจากบริบทในวีดิทัศน์ 
แล้วพูดและแสดงท่าทางประกอบ ซํ้าหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งผู้เรียนพูดประโยคเพ่ือถามและตอบได้อย่างคล่องแคล่ว  

ขั้นท่ี 4 การฝึกพูดสนทนาในสถานการณ์จําลอง เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกพูดสนทนา โดยการเปลี่ยนคําศัพท์

หรือข้อมูลเพ่ือสื่อสารตามที่ตนเองต้องการ 
ขั้นท่ี 5 การทบทวนคําศัพท์และประโยคสนทนาโดยใช้เพลงประกอบท่าทางจากวีดิทัศน์ เป็นขั้นท่ีผู้สอนทบทวน

คําศัพท์และประโยคสนทนาโดยให้ผู้เรียนฟังเพลง ออกเสียงประโยคตามเพลง และแสดงท่าทางประกอบ  
 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี  
 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง

ประกอบท่าทางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง ท่ีผู้วิจัย

ทดลองใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากข้ันตอน     
การสอนทั้ง 5 ขั้นท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยคร้ังนี้ เน้นกิจกรรมของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้เชิงรุก (Prince, 2004) โดยในข้ันตอนท่ี 1 
การนําเสนอบทสนทนาโดยใช้เพลงประกอบท่าทาง เป็นการนําเสนอประโยคคําถามและประโยคท่ีใช้ตอบผ่านเพลงประกอบ

ท่าทาง ผู้เรียนได้ชมภาพการ์ตูนท่ีเป็นเรื่องราว ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปประโยคท่ีอยู่ในบริบท และสามารถทําความเข้าใจ

ความหมายของคําศัพท์และประโยคท่ีได้ฟังจากภาพหรือดูจากท่าทางในวีดิทัศน์ และในข้ันตอนนี้ ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงท่าทาง

ประกอบเพลงด้วย ผู้เรียนจึงได้เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมไปกับการฟังประโยคคําถามและประโยคท่ีใช้ตอบในลักษณะของเพลง

ท่ีมีจังหวะสนุกสนาน จากการสังเกตขณะทํากิจกรรม พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมอย่างมาก แสดงให้
เห็นว่าการใช้เพลงประกอบท่าทางเป็นเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับลักษณะทางด้านกายภาพและด้านจิตวิทยาสําหรับ

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 การออกเสียงและทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ เป็นการสอนโดยใช้วิธีสอน

แบบตอบสนองด้วยท่าทาง โดยผู้สอนออกเสียงคําศัพท์ซํ้า ๆ หลายคร้ัง และสื่อความหมายของคําศัพท์โดยใช้การแสดงท่าทาง 
รูปภาพ หรือสิ่งของ จากนั้นผู้สอนออกเสียงคําศัพท์แล้วให้ผู้เรียนตอบสนองด้วยท่าทางโดยใช้ร่างกาย (Total Physical 
Response - Body) รูปภาพ (Total Physical Response - Picture) และสิ่งของ (Total Physical Response - Objects) 
เพ่ือแสดงความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ท่ีได้ฟัง กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังความสามารถในการฟังและ

การออกเสียง และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้สอนใช้ระยะเวลามากพอสําหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังเพ่ือทําให้ผู้เรียนพร้อมท่ีจะพูด 
สอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นของการเรียนภาษาโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางท่ีว่า ภาษาพูดจะพัฒนาได้
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หลังจากท่ีผู้เรียนเข้าใจส่ิงท่ีฟังแล้ว (Asher, 1996: 8 อ้างถึงใน ปทิตตา ติวงศ์, 2557: 29-31) ดังนั้นการสอนโดยใช้วิธีสอน

แบบตอบสนองด้วยท่าทางนั้น นอกจากจะพัฒนาความสามารถในการฟังแล้ว ยังส่งเสริมความสามารถในการพูดด้วย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปทิตตา ติวงศ์ (2557) ท่ีพบว่า วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางมีประสิทธิผลในการพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และผลการวิจัยของ Murray (2014) ท่ีพบว่าวิธีการสอนแบบตอบสนอง

ด้วยท่าทางช่วยพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการพูดภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ขั้นท่ี 3 การ
ฝึกพูดตามเพลงประกอบท่าทาง เป็นข้ันท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดประโยคเพ่ือถามและตอบตามแบบที่ได้ชมจากวีดิทัศน์เพลง

ประกอบท่าทาง จากน้ันให้ผู้เรียนทําความเข้าใจความหมายของประโยคจากบริบทในวีดิทัศน์ แล้วพูดและแสดงท่าทาง

ประกอบซํ้า ๆ หลายคร้ังจนกระท่ังผู้เรียนพูดประโยคคําถามและคําตอบได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมในข้ันตอนนี้ช่วยให้

ผู้เรียนมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ และพูดได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จากการได้รับตัวป้อนภาษาท่ีอยู่ในบริบทของ

การสื่อสาร แทนการสอนกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ขั้นท่ี 4 การฝึกพูดสนทนาในสถานการณ์จําลอง เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนจับคู่กับเพ่ือน

เพ่ือฝึกพูดสนทนา โดยการเปลี่ยนคําศัพท์หรือข้อมูลเพ่ือสื่อสารตามท่ีตนเองต้องการ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

ท้ังทางด้านสติปัญญาและสังคม โดยฝึกคิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีตนเองต้องการสื่อสารกับเพื่อน ขั้นท่ี 5 การทบทวน

คําศัพท์และประโยคสนทนาโดยใช้เพลงประกอบท่าทาง เป็นข้ันท่ีผู้สอนทบทวนคําศัพท์และประโยคสนทนาโดยให้ผู้เรียนฟัง

เพลง ออกเสียงประโยคตามเพลง และแสดงท่าทางประกอบ จากการสังเกตพบว่า การให้ผู้เรียนได้ร้องเพลงไปพร้อมกับ     
วีดิทัศน์และแสดงท่าทางประกอบเพลงอีกคร้ังเม่ือจบบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนและจดจําเนื้อหาท่ีเรียนได้ดี นอกจาก

การใช้เพลงทบทวนท้ายบทเรียนแล้ว ในการวิจัยครั้งนี้ ยังนําเพลงประกอบท่าทางท่ีได้เรียนแล้ว มาทบทวนก่อนเรียนเรื่องใหม่

ด้วย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้เพลงประกอบท่าทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในข้ันท่ี 1 และขั้นท่ี 5 เป็น

กิจกรรมท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้คําศัพท์และประโยคท่ีใช้ในการพูดภาษาอังกฤษ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เกศริน พนารังสรรค์ (2543) พบว่า สื่อเพลงสอนภาษาอังกฤษมีผลทําให้ผู้ฟังมีทัศนคติต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษในทางท่ีดีขึ้น 
โดยผู้เรียนรู้สึกว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองง่าย และรู้สึกชอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากข้ึน อีกท้ังสื่อเพลงสําหรับสอน

ภาษาอังกฤษยังมีผลทําให้ผู้เรียนเปลี่ยนทัศนคติต่อวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปในทางบวก คือ ผู้เรียนมองว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเพลงไม่น่าเบื่อ และไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากน้ี ผู้เรียนมีความพึงพอใจสื่อเพลงสําหรับสอนภาษาอังกฤษ

ท้ังด้านงานผลิตเพลง และด้านเนื้อหาคําศัพท์ท่ีใช้ในเพลง อยู่ในระดับสูง และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเพลงในการเรียน 
การเขียน หรือการฟังในชีวิตประจําวัน เพ่ือความบันเทิง คลายเครียด สร้างความม่ันใจในตัวเองและสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะและการนําผลวิจัยไปใช้ 
      8.1.1 การนําเสนอวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีเป็นเพลงประกอบท่าทางในคร้ังแรก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฟังเพลง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลงก่อน จากนั้นควรใช้วีดิทัศน์ท่ีตัดต่อสําหรับการเปิดซํ้า ๆ หลายคร้ังเพ่ือให้นักเรียนฟังเฉพาะคําศัพท์

หรือประโยคท่ีต้องการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ่อกับตัวป้อนภาษาท่ีเป็นเป้าหมาย 
 8.1.2 ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมร้องเพลง หรือแสดงท่าทางประกอบเพลง ในกรณีท่ีผู้เรียนพร้อมท่ีจะ

แสดงออก 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง หรือวีดิทัศน์เพลงประกอบ

ท่าทาง ร่วมกับวิธีสอนหรือเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น บทบาทสมมุติ การใช้รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น ๆ ท่ีเป็นวีดิทัศน์ระบบ

ดิจทัิลเป็นสื่อในการนําเสนอบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน 2) จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน และ 3) ประเมินผลการใช้คู่มือ

ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในการตรวจประเมินภายใน ระดับ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย จํานวน  60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
พบว่า 1) ผลของการศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในไปในทิศทางเดียวกัน 2) คุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) = .60-1.00 และควรทบทวน
สัญลักษณ์มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติ (SOP) ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบ 3) ผลประเมินการใช้คู่มือปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D. = .19)  เม่ือพิจารณาโดยจําแนกรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อคู่มือ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ด้านรูปเล่มภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03, S.D. = .25) รองลงมา คือ ด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาคู่มือปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D. = .32)  ด้านการเรียบเรียงลําดับข้ันตอนข้อมูลและ
เนื้อหาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = .26) ด้านความเข้าใจในเนื้อหาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98,S.D. = 
.33)  ด้านการใช้สํานวนและภาษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.94, S.D. = .28)  และด้านผลจากการใช้คู่มือปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = .30)  
 
คําสําคัญ: วิจัยและพัฒนา  คู่มือปฏิบัติงาน  สภาพและปัญหา  กระบวนการปฏิบัติงาน  
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Abstract 
  

The purposes of this research were that 1) to study the needs of working 2) to prepare a procedure 
manual and 3) to evaluate the procedure manual for supporting the internal evaluation at division and 
university level of Kamphaeng Phet Rajabhat. The purposive selection method was selected for samples 
in this research. For the samples, 60 participants who are the evaluation at division and university level. 
The data were collected by using In-Depth Interview and a questionnaire. The analyzed by frequency, 
percentage, average and standard deviation, content analysis and descriptive research. The results 
indicated that 1) on working condition, supporting the internal evaluation at division and university level 
of Kamphaeng Phet Rajabhat University, showed that personnel who responsible for the tasks does not 
have any guideline on how to do the evaluation 2) Index of Item–Objective Congruence (IOC) value of 
the procedure manual was at .60-1.00 and the Standard Operating Procedure (SOP) must be reviewed in 
order to correct it in accordance 
 
Keywords: research and development, procedure manual, condition and problem, work instruction 
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1. บทนํา  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็น   
ขุมพลังแห่งปัญญาพัฒนาท้องถ่ิน ผลิตกําลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมโดยเน้นท่ีจิตสํานึกในการรับใช้ท้องถ่ิน

และประเทศชาติ ด้วยประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 9 เดือนธันวาคม 2557  โดยมีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

และระดับสถาบัน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558 : 4)  ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายข้อท่ี 8  8.10  กําหนดให้มีการรายงานการ

ประเมินตนเองตามกรอบการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด  ท้ังในระดับหลักสูตร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปี

การศึกษา โดยนําเสนอรายงานผลการประเมินภายใน 30 พฤศจิกายนของทุกปี และ 8.11 กําหนดให้มหาวิทยาลัยหน่วยงาน

และหลักสูตร รับการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร, 2558 : 6-7) ท้ังนี้การดําเนินงานในแต่ละระดับยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน

ภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบและความเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีครบถ้วน  ทําให้กระบวนการรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในแต่ละปี

ดําเนินการไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงได้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายใน  ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถศึกษาด้วยตนเอง และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มเอกสารท่ี

สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน 2.2) เพ่ือจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 2.3) เพ่ือประเมินผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือ

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

     3.1 การวิจัยและพัฒนา 
 สุพักตร์ พิบูลย์  (2549 : 16)  กล่าวว่า  การวิจัยและพัฒนาเป็นทางเลือกสําคัญท่ีจะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพ

งานในองค์กร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล  หากองค์กร /หน่วยงาน/กลุ่มนักวิชาชีพใด ๆ มีการพัฒนาส่ือ  คู่มือ  
อุปกรณ์  สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการทํางานใหม่แล้วนํามาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้องค์กรหรือนัก

วิชาชีพกลุ่มนั้น ๆ สามารถยกระดับคุณภาพงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรหรือคนในรุ่นหลังจะมีนวัตกรรม

หรือทางเลือกเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตท่ีหลากหลาย ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ทิศนา แขมมณี  (2547 : 8)  กล่าวว่า  กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และพัฒนางานของ

ตน จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ท้ังโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จและมีความย่ังยืน  การวิจัย
และพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือ หรือยุทธวิธีในการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการเพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทิศทางหรือลักษณะท่ีต้องการโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพของงาน

และมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการศึกษาทดลอง เพ่ือให้เห็นผลประจักษ์มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือ

ได้และมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อย ๆ  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1840 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1868 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2552  : 11) กล่าวว่า มีขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสํารวจ 
สังเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ  2) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 4) การเผยแพร่ 
ผลิตภัณฑ์  โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของบอร์กและกอลล์ (1989 : 78-785) มีขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอน 
และรัตนะ บัวสนธ์  (2556 : 13-14) มีขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน ซ่ึงเม่ือดําเนินการตามแนวคิดของ

นักวิชาการท้ัง 4 ท่าน แล้วสามารถพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นประโยชน์  และผู้เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
 

    3.2 ข้อดีและข้อจํากัดของการวิจัยและพัฒนา   
 วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2552 : 15)   ได้กล่าวว่า  ข้อดีของการวิจัยและพัฒนา  มีดังน้ี 
 1. ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงนําไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์การ การวิจัยและพัฒนามี เป้าหมายเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเสมือนเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ  
 2. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากกระบวนการวิจัยและ พัฒนาเปิดโอกาส

ให้ผู้ท่ีคาดหมายว่าจะนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย โจทย์การวิจัย และสนับสนุน     
การวิจัย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูงท่ีจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหมาย เชื่อมโยงกับสภาพวิถีการดําเนินชีวิตและ    
การทํางานอย่างสอดคล้องกลมกลืน รวมท้ังตอบสนองความต้องการ จําเป็นในการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริง  
 3. มีส่วนส่งเสริมชื่อเสียงและรายได้แก่นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัย ในการทําวิจัยและพัฒนา ถ้าผู้วิจัยใช้ความรู้และ
ภูมิปัญญาของตนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางสังคมและมีมูลค่าทางการ ตลาดก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้วิจัยมี

ชื่อเสียงและรายได้จากการเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ ท่ีได้พัฒนาข้ึน  
 ข้อจํากัดของการวิจัยและพัฒนา คือ การวิจัยและพัฒนาจะใช้ระยะเวลา พลังสติปัญญาและจิตใจ รวมท้ังค่าใช้จ่าย

จํานวนมาก การวิจัย ประเภทนี้ส่วนมากมักต้องการระยะเวลาในการทําวิจัย รวมท้ังบุคลากรทางการวิจัยท่ีมีสติปัญญาดีเย่ียม 
มีจิตใจ ท่ีมุ่งม่ันและทุ่มเทต่อการทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง 
 ข้อดีของการวิจัยและพัฒนา คือ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์  สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และพัฒนา

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  ส่วนข้อจํากัดของการวิจัยและพัฒนา คือ เป็นกระบวนการ

ท่ีต้องอาศัยระยะเวลา  และค่าใช้จ่ายจํานวนมาก รวมถึงการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ืองานวิจัยและพัฒนา

สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 กล่าวโดยสรุป ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา คือ เป็นกระบวนการท่ีควบคู่วงจรคุณภาพโดยเริ่มจาก การวางแผน 
การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติสร้างและพัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินคุณภาพของ

นวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไข นําไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ ซ่ึงกระบวนดังกล่าวทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือแนวคิดใหม่ เพ่ือ

ช่วยในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ   
 

      3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน   
 เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  (2554: 1) กล่าวว่า เอกสารท่ีแต่ละหน่วยงานสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานนั้นและใช้เป็นคู่มือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับระเบียบวิธี  และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต  
 เสถียร  คามิศักด์ิ  (2553: 4)  กล่าวว่า  คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงาน

หนึ่ง ท่ีกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Description)  มีคําอธิบายงานท่ีปฏิบัติ 
ประวัติความเป็นมา มีแผนกลยุทธ์การปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซ่ึงในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1841
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วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระท่ีมี ความสมบูรณ์ มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  มีกฎระเบียบ พระราชบัญญัติ 
หนังสือเวียนมติต่าง ๆ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ  ท้ังนี้ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว  และต้องจัดทํารูปเล่ม   
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549: 16) ได้กล่าวว่า วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน (Work Instruction) 
เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะหรือแต่ละข้ันตอนของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะมีคําแนะนําในการทํางาน

และรวมท้ังวิธีท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
 กล่าวโดยสรุป  คู่มือการปฏิบตัิงาน คือ รายละเอียดท่ีบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในลักษณะการบรรยาย

เชิงพรรณา เป็นข้ันตอน แผนภูมิ แผนผัง การลําดับข้ันการทํางานท่ีมีทิศทาง หากมีการเปลี่ยนบุคลากรปฏิบัติงาน สามารถ
ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติงานจากคู่มือการปฏิบัติงานได้ 
 

    3.4 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 : 28) ได้กล่าวว่าประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มี
ประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่  1) ช่วยลดการตอบคําถามได้บ่อยคร้ังท่ีคู่มือช่วยตอบคําถามที่เกิดข้ึนในการทํางาน 2) ช่วยลด
เวลาในการสอนงาน  ในสํานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราชการย้ายเข้าออกเสมอ  และจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดข้ึน 3) 
ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการทํางาน ปัญหาในลักษณะท่ีว่าผู้ปฏิบัติงานไม่แน่ใจในข้ันตอนการทํางาน 4)  ช่วยให้เกิดความ

สมํ่าเสมอในการทํางาน  ทําให้การทํางานมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันได้ 5) ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน  
6) การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและช่วยให้สามารถอธิบายกระบวนงานได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 7)  ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่  การลดข้ันตอนและระยะเวลา

อาจเป็นสิ่งท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
 นอกจากนี้คู่มือการปฏิบัติงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีช่วยในการปฏิบัติงานแล้ว คู่มือปฏิบัติงานยังสามารถนําไปใช้

สําหรับเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น 1) ใช้ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ 2) ใช้รวบรวมประเด็นท่ีไม่ใช่กรณีปกติ  3)  ใช้ในการอกแบบ

ระบบงานใหม่  4) ใช้เป็นฐานในการประกาศเวลามาตรฐานในการให้บริการ  
 กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานโดยเป็นองค์ความรู้การปฏิบัติงานท่ีถอดจากตัวบุคคล (Tacit  
Knowledge ) ให้อยู่ในรูปเอกสาร  และสามารถเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์วามรู้

ในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
     
 3.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือการวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน

คุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เร ิ่มต้น

1. วางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศกึษา

2. ดําเนินงานและเก็บขอ้มูลตามตวับ่งชี ้

3. หลกัสูตรจดัทํา SAR ผ่าน CHE QA Online

4. หลกัสูตรรบัตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

5. คณะรวมผลการประเมนิของทุกหลักสตูร และจัดทําSAR ผ่าน CHE QA Online

6. คณะยนืยันผลการประเมนิของหลกัสูตร

7. คณะรบัตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

P

D

8. มหาวทิยาลัยรวมผลการประเมนิของทุกหลกัสูตรและทุกคณะ จดัทําSAR ผ่าน     CHE QA Online

9. นําข้อ8 นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาให้
ขอ้เสนอแนะ

10. มหาวทิยาลัยยนืยนัผลการประเมินของทุกหลกัสูตรและทุกคณะ

11. มหาวทิยาลัยรบัตรวจประเมนิคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

12. มหาวทิยาลัยส่งรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ผ่าน CHE QA Online 
ภายใน เดอืนพฤศจิกายนของทุกปี

13. นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัมหาวทิยาลัยนําเสนอ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั เพ ื่อพิจารณาใหข้้อเสนอแนะ

14. ผูบ้ริหารทุกระดบัจดัทําแผนพฒันาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมนิและสภามหาวิทยาลยั

15. ทุกระดบัรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพฒันา เสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหข้้อเสนอแนะ

จบกระบวนการ

C/S

A

 
 

ภาพท่ี 1  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

3.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 สุเนตรา  แสงรัตนกุล  (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวิจัย เรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดทําแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบ

ภายในรายบุคคล โดยอิงเกณฑ์สมรรถนะหลักสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ ผลจากการ     
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้และวิเคราะห์ลักษณะการพัฒนาตนของผู้ตรวจสอบภายใน  พบว่า โดยภาพรวม

ทุกองค์ประกอบของคู่มือมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก และคู่มือมีประสิทธิผลในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพด้วยเคร่ืองมือการพัฒนาต่าง ๆ ผสมผสานกันตามความเหมาะสม 
 นุชนารถ ชื่นจุ้ย (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาล

เครือข่ายร่วมผลิตแพทย์มีความเห็นว่าคณะได้ดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท้ัง 6 
ด้าน คือ ด้านการศึกษาและการเตรียมการ ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการนําแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้ ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง

คุณภาพของสถานศึกษาและด้านการเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน   ผลการศึกษาปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการาศึกษาของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร พบว่า  ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา    
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 จิรชาติ  แก้วประดิษฐ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

พิรามอุทิศ  อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา    มีเนื้อหา

ท้ังหมด 8 ตอน  และมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (IOC)  .60-1.00  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถดําเนินการ

ในข้ันตอนต่อไปได้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์  และบัณฑิต พลเพียร (2545: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาคู่มือ

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลของศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการสัมภาษณ์พบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วน

ช่วยในการประกันคุณภาพจะทํางานซํ้าซ้อนกับงานประจํา และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การลําดับเนื้อหาแต่ละส่วน ความชัดเจนของเนื้อหา  ความถูกต้อง
ทางวิชาการ ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความสามารถท่ีจะนํามาใช้กับหน่วยงาน ทุกข้อวิจัยส่วนใหญ่มีระดับความ

เหมาะสมมาก ( X  = 3.50-4.49) และบุคลากรสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือประกันคุณภาพท่ีมีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มีระดับความเหมาะสมปานมาก    
 ประสงค์ พรจินดารักษ์  (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาคู่มือคุณภาพและวิธีการดําเนินงานเพ่ือใช้

ในการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า คู่มือคุณภาพด้านความเหมาะสมใน แต่ละ
รายการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 90 เห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้งานส่วนคู่มือ  และแบบฟอร์มต่าง ๆ ซ่ึงสร้างตาม
ข้อกําหนดในคู่มือคุณภาพ  มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี   
 กล่าวโดยสรุป งานวิจัยท่ีได้ค้นคว้าเป็นวิจัยพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีลําดับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการ
หาคุณภาพเคร่ืองมือ ปรับปรุงข้อมูล การทดลองใช้ ตลอดจนการติดตามการนําคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ และ
งานวิจัยบางฉบับได้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําสะดวกข้ึนเม่ือผู้เกี่ยวข้องจะใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินงานนั้น ๆ 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย   
 

 การจัดทําคู่ มือการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน และ

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีขั้นตอนโดยอธิบาย ดังน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 2. รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ผู้มีประสบการณ์ตรงและองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวผู้จัดทําเอง 
 3. ศึกษาเอกสาร กฎระเบียบ และข้อมูลนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)    

4. เรียบเรียงเนื้อหาเพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานท่ีแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การเตรียมการก่อนการ 
ตรวจเย่ียม การดําเนินการระหว่างการตรวจเย่ียม  และการดําเนินการภายหลังตรวจเย่ียม 

5. จัดทํามาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติ (SOP)   
6. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในข้อ 4 
7. ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของคู่มือ ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและด้านมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติ (SOP) จํานวน 5 ท่าน ให้ระดับความคิดเห็นต่อเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

8. ปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
9. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานให้กับผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ 
10. สอบถามความคิดเห็นการนําไปใช้ประโยชน์ของคู่มือจากผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการตรวจประเมินภายในระดับ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย   
11. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่าน e-Learning 
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12. การเข้าถึง e-Learning www.kpru.ac.th     บุคลากร        สารสนเทศออนไลน์             KPRU  LMS e-
Learning          สํานักประกันคุณภาพการศึกษา           คู่มือปฏิบัติงาน เข้าถึงโดย http://lms.kpru.ac.th/course/ 
view.php?id=446 
 

เร ิ่มตน้

ผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบ

ศกึษาเอกสาร ตํารา องค์ความรูข้องผู้วจิยั 
และงานวจิัยที่เก ี่ยวขอ้ง

กําหนดขอบเขตเนื้อหาและ องค์ประกอบ
ของคู่มอืการปฏบิัตงิาน

จดัทําคู่มอืปฏบัิตงิาน

ผูเ้กีย่วข้องนําไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการนําไปใช้ประโยชน์
และขอ้เสนอแนะ

เผยแพร่คู่มอืปฏบิัตงิาน ผ่านส ื่อ
อเิล็กทรอนิกส์

จบกระบวนการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 
 

ภาพท่ี 2  กระบวนการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 

             

 
 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการเข้าใช้คู่มือปฏิบัติงาน 
 
5. ขอบเขตงานวิจัย   
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดขอบเขตของงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน 2) สร้าง
และหาคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นการใช้คู่มือ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1845



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1873 

 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในการตรวจประเมินภายใน ระดับ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รวมประชากรท้ังสิ้น 64 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection)  คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในการตรวจประเมินภายใน ระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
จํานวน  60  คน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้  ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรายงานผลการวิจัยเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 
6.  ผลการวิจัย /สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย และ ข้อเสนอแนะ  
 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน 2) จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน และ 3) ประเมินผลการใช้

คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างวิจัยในคร้ังนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในการตรวจประเมิน

ภายใน ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จํานวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรายงานผลการวิจัยเชิง

พรรณนา  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1)  ผลของการศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรยังไม่มีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน (นางขนิษฐา  ศิริรัตน์, 2558, เมษายน 1)  และ
เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. คือการวางแผน การดําเนินงานและเก็บข้อมูลการ

ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข (สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : 16-17) 2) คุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน  มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) = .60-1.00  และควรทบทวนสัญลักษณ์มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม

หลักการออกแบบ SOP ไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของจิรชาติ แก้วประดิษฐ์.  (2549 : บทคัดย่อ)  เรื่องการพัฒนาคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิรามอุทิศ  อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คือ คุณภาพของคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีเนื้อหาท้ังหมด 8 ตอน  และมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (IOC) = .60-1.00  ซ่ึงอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดําเนินการในข้ันตอนต่อไป 3) ผลประเมินการใช้คู่มือปฏิบัติงาน  มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.99, S.D. =.19)  เม่ือพิจารณาโดยจําแนกรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อคู่มือปฏิบัติงานมีความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ด้าน
รูปเล่มภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03, S.D. =.25) รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาคู่มือปฏิบัติงานภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D. = 32)  ด้านการเรียบเรียงลําดับข้ันตอนข้อมูลและเนื้อหาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.02, S.D. =.26)  ด้านความเข้าใจในเนื้อหาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. =.33)  ด้านการใช้สํานวนและภาษา

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.94, S.D. =.28)  และด้านผลจากการใช้คู่มือปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.93, S.D. =.30) สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ และบัณฑิต พลเพียร (2545 : บทคัดย่อ) เรื่องรายงานการ

วิจัยการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ  
คือผลของศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วน

ช่วยในการประกันคุณภาพจะทํางานซํ้าซ้อนกับงานประจําและระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในเร่ืองความ

ครอบคลุมของเนื้อหา การลําดับเนื้อหาแต่ละส่วน ความชัดเจนของเนื้อหา  ความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของภาษา

ท่ีใช้และความสามารถท่ีจะนํามาใช้กับหน่วยงาน มีระดับความเหมาะสมมาก ( X  = 3.50-4.49)  และบุคลากรสามารถนําไปใช้

เป็นคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้  มีระดับความเหมาะสมปานมาก    
 ผู้วิจัยขอกล่าวโดยสรุปว่า การวิจัยและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้ทําตามกระบวนการวิจัยท่ีควบคู่วงจรคุณภาพ  
โดยเร่ิมจากการวางแผน (Plan) คือการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติ (Do)  คือการสร้างและพัฒนา

คู่มือการปฏิบัติงานท่ีผ่านตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านมาตรฐานสําหรับ
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วิธีการปฏิบัติ (SOP) การตรวจสอบ (Check) การทดลองใช้ การประเมินคุณภาพของนวัตกรรมร่วมถึงการวัดความรู้ความ

เข้าใจของผู้นําคู่มือปฏิบัติงานไปใช้ และ (Act) การนําข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และ
เผยแพร่ใช้ประโยชน์  ซ่ึงกระบวนดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเองได้ทราบถึงความสําคัญของระบบการทําวิจัยและพัฒนาที่สําคัญท่ีมี

ขั้นตอนวิธีการทําท่ีชัดเจน  ทําให้ผู้วิจัยได้ทําการทบทวน และตรวจสอบ และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา  
2557-2561      
      ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป พิจารณาความคิดเห็นต่อคู่มือ

ปฏิบัติงาน ท่ีมีความเหมาะสมตํ่าท่ีสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางาน การแก้ปัญหาร่วมกันและพัฒนากระบวนการ

ทํางาน เพ่ือพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  และสามารถนําความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาไป

ประยุกต์และต่อยอดโดยทําวิจัยหาประสิทธิภาพของคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ในครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ  
 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับคําปรึกษา และคําแนะนําแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดีย่ิงจาก ผศ.อรอนงค์ 
แจ่มผล และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โดยเป็นหัวหน้างานในสายงานในอดีตและปัจจุบัน  ซ่ึงทําให้ผลงานฉบับนี้ได้รับแนวทาง

ในการศึกษาค้นคว้า และประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้  
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 
ของคู่มือ ฯ ความครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีทําหน้าท่ี

เป็นเลขานุการในตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นการนําคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการทําวิจัยฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วง

ด้วยดีซ่ึงผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้ท้ังหมด ณ ท่ีนี้ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 

ขนิษฐา ศิริรัตน์. (2558, เมษายน 1). เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําบลนครชุม 
จังหวัดกําแพงเพชร. 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สาํนักงาน. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพ ฯ: ภาพพิมพ์. 

จิรชาติ แก้วประดิษฐ์. (2549). การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิรามอุทิศ อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา). คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

นุชนารถ ชื่นจุ้ย. (2553). "สภาพและปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร". 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ). มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ทิศนา แขมมณี. (2547.) รายงานการวิจัยระดับโรงเรียนในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต.  

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2552, กรกฎาคม-ธันวาคม). “การวิจัยและพัฒนา”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร. 1 (2).  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1847



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1875 

ราชภัฏกําแพงเพชร, มหาวิทยาลัย. (2558, 28, มิถุนายน). นโยบายการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.  

รัตนะ บัวสนธ์. (2556). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. พิษณุโลก: บั๊วกราฟฟิค. 
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ และบัณฑิต พลเพียร. (2545). "การพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ". วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2554). เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น : สํานักงานอธิการบดี. 
สุเนตรา แสงรัตนกุล. (2558). "การพัฒนาคู่มือการจัดทําแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในรายบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะหลัก

สําหรับ ผู้ตรวจสอบภายใน". วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. 10 (30): 51-66. 
สุพักตร์ พิบูลย์. (2549). วิจัยและพัฒนาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา. นนทบุรี: จตุพรดีไซด์. 
เสถียร คามิศักดิ์. (2553). การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 

และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.). 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2552). การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือดําเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน.เข้าถึงได้จาก (Available):/ www.opdc.go.th/ 
uploads/files/work_pmqa.ppt. (วันท่ีค้นข้อมูล: 29 กุมภาพันธ์ 2559). 

     . (2549). คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual). เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้, กรกฎาคม-สิงหาคม 2549. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร. 

Borg, R. Water; & Gall, Meredith Damien. (1989). Educational Research, 3rd ed. New York: Longman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1848 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1876 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

A Community Learning for Art and Culture Teaching Which Relevant in 
Education Program, MCU. Ubonratchathani campus  

 

Phra Siwadet Somkote1, Wasana Kaewla2* and Phrabaidika Suphot Ketnakorn1 

 
1Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubonratchathani Campus 

2Surindra Rajabhat University 
*Wasana.wasanak3@gmail.com 

 

Abstract 
       

This article was aimed to prepare integrated lesson and instruction Plan and gathering innovation 
for instruction Plan based on community learning. Method and participants were implemented as participatory 
action, collecting data and tools were designed an activity program that conducted this research by 
writing and drafting activities as an action research plan. Focus on the target group in the project was 
participated in (PAR: Participatory Action Research). Proceed according to evaluate the activities had 
worked. Results had shown in this context, not mentioned here specifically the community, religious 
places of worship that it is the places to perform worship, traditional ceremony, ritual, belief and Buddhist 
doctrine by socially engage locally field work. The Qualitative target as a group of Education program 
students at MCU., Ubonratchathani campus were developed themselves to have desirable characteristics 
according to the National Qualifications Framework, Quantitative Target whom is being student interested in 
participating in the program, 25 people from target Group (80 monks/person), representing 31.25 percent. 
Research Implementation was followed duration course through 4 days, were effectively on the conceptualized 
by self- efficacy to work with preparing in the practice of teaching professional in processing.   
 
Keywords: community learning, education program, art and culture, teaching, MCU.  
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1. Introduction 
 

        Education is an important and useful in developing strength in education which able to respond 
to the needs of the community, society and nation. Knowledge that can create a learning process, used 
to manage the benefits of various agencies from the standard criteria according to the indicators of 
internal quality assurance by higher education institutions have identified indicators or indicators for 
graduate production engagement to promote and support integrated teaching and learning by focusing on 
learners. MCU, Ubonratchathani Campus has a mission via providing academic services to Buddhism for 
society. Here is offered students of education courses Major in Social Studies and English major at the 
undergraduate level Therefore, there is a mission to manage education for students in the field of 
education, coordinating the source of professional experience to teach. For preparing to recognize such 
importance therefore organized an academic seminar program to develop and encourage students to 
have desirable characteristics, behavior, image and according to the National Qualifications Framework 
(TQF). To increase the potential for students before performing their duties and before leaving social 
services. To promote and develop students to have characteristics according to identity and according to 
the national qualifications framework (TQF) on Teacher Professional. 
 
2. Research Objective 
 

        This research consisted of two objectives:  
1. To prepare integrated lesson and instruction plan. 
2. To gathering innovation for instruction plan based on community learning. 
 

3. Method 
 

     This research was benefit from the Routine work into Research (R2R), which is a self-report with 
activities in the project. "Preparing students to practice teacher experience for using of innovative teaching 
and classroom integration". The Participants were introduced the concept of operating procedures of 
Deming circuits (Deming Loop) or PDCA Cycle has stepped starting.  The first stage is the Planning (Plan) 
by reviewing the activities in the past year, exploring the needs of the target group, planning a meeting for 
the project (Doing) by using the operational research process. This article discusses the planning and 
implementation of the plan in the first stage. Preparation and development of innovation for the creation 
of an integrated teaching plan for students to prepare for the professional experience. Conducted during 
the 4-day period between 13 - 16 March 2019, using the location within the hall and lecture room, MCU, 
Ubonratchathani Campus, Ubonratchathani province. 
      The research teams designed an activity program that conducted this research by writing and 
drafting activities as an action research plan (Action Research). Focus on the target group in the project is 
that students participate in research in participatory action (PAR: Participatory Action Research). Proceed 
according to pre-set activities such as work sheet and group task activities. 
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4. Research Methodology   
 

 Samplings: The samplings were composed of 25 students, 16 of whom were from Undergraduate 
Group # 4 (Senior year) and 9 of whom were from Undergraduate Group #1 (Freshy year). They were 
focused from a total population of 29 in class gr. # 4 and 48 gr.# 1 from students, English major subject 
and Social Education major subject at MCU, Ubonratchathani campus, Ubonratchathani Province, 
Thailand. 
 The samples were purposively chosen in the relevant as following reasons:  
 1. Undergraduate Group # 4 (Senior year), they were personally interested in being on career 
path instructors on English major subject program and Social Education major subject program whom 
practice on Professional Experience Course while observing instruction process on 160 hours before 
engagement to this project as a participant in action research, Routine to Research, which under budget 
year on policy management organization provided. 
 2. Some of these informants have not already been Professional Experience Course engagement. 
Because of them were the gr. #1 generation year student.  
 3. Neither of them had been trained to be English actively camp before. 
 
5. Research Instruments  
 

 The research instruments consisted of studying in class by Teaching, invitation a special Lecturer 
whom was explored professional classroom research, Focus Group Discussion, Brainstorming, Field work 
based on Qualitative Research which participated interview technique with Key Informants, Community 
survey as Rural Rapid Appraisal (RRA., Teaching and Presentation in classroom, Pre-posttest, Role playing 
in classroom. 
 Proceeding which gathered content community based to making instruction process on Bilateral 
Language (Thai – English) through innovational teaching management for professional text guideline’s 
Jerome Harber (2004), innovation assessment from statistics form and Authentic evaluation such as; 
attitude and psycho – motor skill. 
 To practical guideline for using the statistics used to analyze the Quantitative data were sum of 
score, Frequency, Mean (X), Standard Deviation (S.D.) and Effectiveness Index to explored the Quasi-
experimental group of participants on  Action Research had trained which showed the research designed 
with t-test and   -   from  the compared using innovation on teaching -integrated an innovation classroom 
– Including the opened – end questionnaire while the data was analyzed through content analysis then 
interpreted the results into the report.  
 
6. Data Collection 
 

       The stapes of data collecting was:  
            The methods of developing the research tools were discussed as followings: 
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1. For Brainstorming and Focused Group Discussion, all samples were played to participate in a 
discussion forum organized at activity hall, join with opened-closed participation group in order to obtain 
in – depth data of their community zone needed, the forms of theme discussion were assigned 4 parts: 
                     1.1 Describe the context of the study area / community context / geography / community 
history.     
                     1.2 Looking for people, community members, community organization, households, age of 
people, Economy, occupations of people in the community. The stories about people in the community, 
the relationships of people in the community, the role of women-men in the community, the role of 
people with prestige in the community. By writing at least 8 - 12 lines. 
                     1.3 Describe the environment in the community; vegetation, cereals, forest conditions in 
communities, natural resources ecosystems, community products derived from nature, rice, food crops 
that are the main communities of wildlife, domestic animals, insects and economic animals in the 
community. By writing at least 8 - 12 lines. 
                    1.4 Write down all the questions you have asked with the villagers in the community. 

2. Participants generated though contents obtained for verifying what it is instructor process in 
substance chapters. 

3. Regulating, instruction Plan for teaching, it consisted of 9 parts. 
4. The pattern of teaching designed form consisted of 8 main steps’ Jeremy Harmer (2004) as:  

  1. The step of asking: Talking to students as creating lesson stages  
It is beginning with a question sentence before touch the content taught. 
  2. The step of words’ meaning for explored: Raise keywords into important issues so that 
students want to find meaning. 
  3. The step for reading: The teacher took the students to read aloud. 
  4. The step for making content understating: to capture content or focus main idea 
  5. The step for Transferring Data: Linking content to be clear with new experiences 
  6. The step for examination: Doing a test  
  7. The step for Evaluation: Measure knowledge and understanding 

  8. The step for Revise and Review: Review of knowledge and understanding 
5. The Innovation form consisted of term main parts: Thai – English major content with items 

design, booklet design, games/playing, storytelling, Interview and home visiting as one was ordered to 
read, to share, to think and active psycho – motor skill in order to assist the samples get the good 
behavior as a pupil in role-play. 

6. Regarding pretest and posttest, they were assigned of examination by the knowledge part with 
30 English majors’ question and 33 social Education majors’ question for testing the samples’ comprehension.  

7. The observation behavior for participants form was recorded, describe in part of cooperative 
working behavior, volunteer, humankind, disciplines, self-awareness and ethical issues. All, it was 
generated and talk about it for at least 10 – 15 sentences. Moreover, the speaking test was evaluated on 
English major subject on four criteria i.e. pronunciation, presentation skill only. 
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       8. The satisfaction form was composed of three main parts: English contents with 8 items, 
booklet design, sheet assignment reading was assigned and Role-play. The form had the content validity 
approved by the core context, standard issues had relevant the National core course level, Ministry of 
Education, Thailand.  
 
7. Data Analysis 
 

        Quantitative data were observed on simple statistic as Frequency, Percentage. Including, 
authentic evaluation what they could prepare integrated lesson and instruction Plan also gathering 
innovation for instruction Plan based on child learning center which phenomenological viewed and 
collected content as evaluation forms. 
  
8. Research Results 
 

         8.1 The preparing integrated lesson and instruction plan was shown that after completion of the 
operational research In the preparation program for students to practice teacher professional experience 
for using teaching innovation and integration in the classroom The study indicated that the results showed 
that the participants were consisted of the trainees were divided into 9 fourth year students, consisting of 
3 social studies subjects, 6 English language subjects and 14 first year social studies students, and 2 English 
language courses, totaling 25 people, it was represented for 31.25% of the target group. 
         Preparing students for the 1st year of the Graduate and Year 4 Pedagogy course Under the MCU, 
Ubonratchathani Campus, which received the workshop training, answered a questionnaire, activities in 
the 12 training plans, in order to sort out the best of rating training topics as followed: 
       The work sheet no. 4: Explore the community or qualitative research ... The participants ranked 
the highest satisfaction score ranked first, 5  in 1 5  people who responded to the questionnaire after the 
activity evaluation was 33.33 percent. 
      For the frequency of ranking the satisfaction of the activities and the ninth worksheet, slash 
topics, preparation of teaching materials - various worksheets - standards, indicators, trainees are satisfied 
with this activity was came second ranking. 
        3 in 5 persons, whom submit data into evaluation form after program was finished as 20% of the 
participants.  
      For the frequency of satisfying of rating, satisfaction of activities and the most popular work sheet 
in the third position of the activity plan is as working sheet no. 9 in the topic of teaching media 
preparation - Various worksheets and standard indicators, with participants receiving the frequency of 3 in 
15, representing 20 percent. 
 

         8.2 Gathering innovation for instruction plan based on community learning. By summarizing the 
work sheet no. 9: worksheet topics on the preparation of teaching materials and the standard indicators 
that trainees give satisfaction in the 2nd and 3rd work positions that are the same frequency is 3 means 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1853



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1881 

that work sheet no. 9 has an activity design that can integrate content. Design of teaching methods 
(design teaching) Content sheet--- creating a booklet (mini-booklet) planning objectives that require the 
behavior of the learner according to the indicators of the course here Is the standard of indicators in 
social studies, religion and culture courses And content in English courses which are consistent with the 
requirements in the standard of learning plans according to the standard criteria. 

In terms of Qualitative data, the time Schedule that the participants are most satisfied is in the 
morning, late in the afternoon or in the evening and after 20.00 hrs. The trainees are satisfied with the 
training period in every period. This explains that this training activity has no obstacle to participation in 
preparing students for readiness and development of innovation for the creation of integrated classroom 
lesson plans. 

The opinions of the trainees on the qualifications of the main speakers in the workshop to 
prepare students before training and after training can Give advice on various aspects in terms of 
concepts, theories, links into practice, and the results that trainees are able to make concrete or empirical 
results ... From answering and expressing opinions of trainees Have written useful comments and opinions 
and have suggestions as follows 

 

         Advantage Benefits: 
         The first opinion showed that “Get to know how to find learning standard indicators And make 
learning plans consistent with the right steps Brainstorming in group work And have spent time to benefit 
Lecturer in the project Able to summarize the whole plan, conducting research, finding a mean 
Evaluation, evaluation and more within 4 days”  

(1viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

          Giving a lot of detailed knowledge, easy understanding, knowledge of making lesson plans And 
teaching media Know harmony Group work Know the examination Making knowledge Understand about 
being a teacher How to teach How to prepare before teaching. 

 (11th viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

 Well, tired, but worth the knowledge. Teachers, trainers have knowledge and ability to transfer 
knowledge. Ability and make students Have understanding and can be applied. 

(12th viewed of participant, 16 March, 2019) 
  

          Opinion offering to the Moderator   
The lecturer gave excellent knowledge. And friendly Let students gain knowledge, try to push 

students to work at all.                                                         (4th viewed of participant, 16 March, 2019) 
  

The instructor can teach thoroughly and quickly. Sometimes people attend training, sometimes 
may not catch up. But overall, I consider a lot of knowledge and teaching techniques. 

 (5th viewed of participant, 16 March, 2019) 
  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1854 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1882 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

       The speakers are carefully thoughtful. Pay attention to all participants Use the remaining 
equipment to teach participants Very good teaching materials, want to come back to teach or have a 
repeating be a lecturer again.                                                                      

 (6th viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

        The Speaker is good in Knowledge, mentoring to the trainee how can discover the history of the 
village that is being explored. Both theoretical and practical in field work. 

 (7th viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

         Provide complete knowledge, on time, on time, create knowledge (Suitable for being a lecturer) 
able to explain, create understanding very well.                              

(8th viewed of participant, 16 March, 2019) 
  

          The lecturer is able to handle the lecture appropriately with the students' knowledge and 
understanding. Teachers have increased their knowledge with the first-year students from who never 
knew anything. To write a lesson plan Write the assessment form as Entered the learning area from the 
real knowledge source Comes from the real knowledge from the community Which has existed since 
ancient times.                                                                                  

(9th viewed of participant, 16 March, 2019) 
  

       There are lectures, discussions, explanations that are good and understandable, with good take care 
although, there may sometimes be difficult to understand.       

(2nd viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

       Participants’ Opinion for Suggestion 
            Lecturer to understand and give full knowledge Instructor very fast Sometimes not listening 
There is attention at every step on time, giving full knowledge. 

(3rd viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

Lecturer, lecturer, help explain Extend a bit Helping to know the principle and not understanding 
much, because going very fast to understand. Most of the teachers will go very fast. Students still do not 
have much access. Finally, thank you to the teachers for providing knowledge. 

(10th viewed of participant, 16 March, 2019) 
 

Professors, enthusiastic speakers prepare all the time on time. 
(13th viewed of participant, 16 March, 2019) 

 

Sometimes the guest speaker is very sensitive. Time to explain, sometimes still do not understand.  
 (14th viewed of participant, 16 March, 2019) 
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9. Conclusion & discussion 
 

         In this article, the instructor in the course are intended of teaching design, as tools for teacher 
professional development, combined with strong general principles, method of practice and encouragement 
to put instructions into direct practice and eventually to reap the benefits of the community Learning for 
instruction process relate to ethics, art and culture dimensions that it is relevant through learning plan 
designed as protocol and Guideline before implementation possibility. As, the meanings and important of 
language and cultures, Thai language and Thai culture for becoming good teachers for teaching career 
development, Ability in listening, speaking, reading and writing in Thai language and cultures for teaching 
career development and peaceful living for all. While talking about language and culture, someone does 
not understand due to it is abstract and believe some issue and faith in local Wisdom otherwise it is 
intangible culture. 
 
10. Suggestion 
 

       Preparing students for the teaching profession, they get the importance of spatial education, 
especially knowledge exploration which is information in the community and participation in the integration of 
the knowledge gained from the curriculum and the field of study to create an integrated plan for classroom 
teaching. As a globalized world with English as a necessary language for communication, it is a complex 
challenge of teaching and learning that differs from the Thai language teaching method. 

Increasing ability and motivation to view the differences that can be integrated, resulting in the 
interest in learning more. This article has shown that the context of the community and the knowledge 
that local wisdom has meaning and can be used to make a teaching plan that makes the teacher 
experience be able to create a portfolio of files manually. A community education making interaction 
with student whom will be a teacher professional, thus promoting responsibility for teaching and learning, 
reducing anxiety before leaving to teach, so in developing a foundation that is a professional curriculum, 
community education should be integrated into Art and Culture teaching which relevant in Education 
program. 
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การจัดรปูแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสาํหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
ชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

Model of Learning Management Using Active Learning with Smart Classroom  
for Students 3 Rd Electronic Technicians in Military Technical Training School 
 

 ภูษิต บุณยทรรพ 
 

แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กองการฝึกและศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ 
aoon.mtts37@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 

3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) พัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 2) ศึกษาระดับพึงพอใจของนักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีท่ี 3 ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ช่างฝีมือทหารชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จํานวน 78 นาย  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  ผลการศึกษาระดับพึง
พอใจ พบว่า หลังเข้าร่วมรูปแบบนักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความพึงพอใจดีกว่าก่อนเข้าร่วม ทดสอบผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนักเรียน ท่ีเรียนผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ พบว่าผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมาก  
 
คําสําคัญ: การจัดรูปแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ห้องเรียนอัจฉริยะ 
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Abstract 
   

The Objectives of this research was to arrange the learning management style using active learning 
with smart classroom for Military Technical student 3 rd electronic technicians in military technical training 
school. There are 2 stages of operation. 1) Military Technical student’s to develop to participate in the 
creation of a learning management through proactive intelligent classroom. 2) The level of student satisfaction 
Military Technical student’s 3rd year electronics technician. The target group is the third-year military 
technician students, electronic technicians. 78 military technical training schools. The research found 
that Military training students are involved in creating a proactive learning management model through 
intelligent classrooms. With good quality the results of the satisfaction study found that after joining the 
model of military technician students have better satisfaction before joining Test the evaluation results of 
students' satisfaction levels learning through an aggressive learning management model through intelligent 
classroom Found that students had a high level of satisfaction. 
 
Keywords: model learning active, active learning, smart classroom 
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1. บทนํา 
 

ในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาไทยมีความเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษท่ี 20 ไปอย่างมาก ซ่ึงทําให้การวัดผลประเมิน

ทางการเรียนของนักเรียนไทยในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่ามาตรฐาน จึงได้มีความพยายามจะยกระดับมาตรฐานทาง

การศึกษาของนักเรียนในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในด้านหนึ่งก็คือ รูปแบบ

และส่ือการเรียนการสอน ต้องดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยนําเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการศึกษาจะมีคุณภาพดีขึ้น 
การศึกษาในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปรูปแบบการศึกษา โดยคิดท่ีจะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น ใน

การจัดการศึกษาต้องทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้และหาคําตอบได้ตลอดเวลา ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) (Haack, 2008, 395-410) โดยเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีหลากหลายวิธีการสอน เช่น การอภิปลาย

กลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ เป็นต้น (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2553) ซ่ึงการเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ สร้างความรู้จากสิ่งท่ี
ปฏิบัติ นักเรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนนั่งฟัง ซ่ึงจะกระตุ้นให้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง อีกท้ังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

จะทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากกว่าชั้นเรียนแบบเดิม (Price, 2004, 223-231) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
ดังนั้น หากนําการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมาผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทําให้การเรียนการสอน 

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 และพร้อมเข้าสู่ยุคการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และแนวคิดด้านการจัด

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท่ีต้องคํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สามารถนําไปสู่การทํางานโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น สิ่งเหล่านี้ส่งผล

กระทบให้เกิดการปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมไปสู่ห้องเรียนท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เรียกว่า 
ห้องเรียนอัจฉริยะ (จุฑามาศ เพ่ิมพูนเจริญยศ, 2561)  

จากความสําคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีต้องการพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการ

พัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ และศึกษาระดับพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน

ห้องเรียนอัจฉริยะ  ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ซ่ึงการวิจัยนี้ต้องการ
จัดรูปแบบให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ  
2. เพ่ือศึกษาระดับพึงพอใจของนักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือ ทหาร ต่อการ

จัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ   
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยดําเนินการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 3 ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เพ่ือพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบและวิเคราะห์ความ

ระดับพึงพอใจของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
4. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียน

อัจฉริยะท่ีดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะอยู่ในระดับความพึง

พอใจระดับมาก 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน (Active Learning) เป็นการเรียนการสอนอย่างมีปฏิสัมพันธ์จนผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ นําไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็ม

ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย  ให้ฝึกทักษะการสื่อสารและเรียนรู้การฝึกการปฏิบัติ

กับสถานการณ์ต่างๆ 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียนท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 สิ่งด้วยกัน 

คือ ผู้สอน ผู้เรียน และ สื่อ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค แท็ปเล็ต สมาร์โฟน สมาร์บอร์ด เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์

อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย  โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  อย่างเหมาะสม ท้ังสถานท่ีตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี 
ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่ม

ย่อย การบรรยาย โครงงาน นําเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และทักษะการ

เรียนรู้จากการสืบค้น ได้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการ

เรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 

 
การจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
 

การพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

ห้องเรียนอัจฉริยะ  ห้องเรียนท่ีถูกจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เข้ามาใช้งานด้วยกัน โดยมีองค์ประกอบ คือ กิจกรรมการเรียนรู้

เชิงรุก (Active learning) ท่ีสามารถทําให้นักเรียน สร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น สมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี, สมาร์ทบอร์ด, ระบบการฉายภาพ, ระบบบันทึกภาพระหว่างสอน, อุปกรณ์ควบคุมการจัดการชั้นเรียน, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1861



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1889 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

6.1 ประชากร   
นักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2561  จํานวน 78 คน  

โดยจําแนกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงแบ่งกลุ่มตามห้องเรียน  
1. นักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 1 ภาคปกติ จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
2. นักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 1 ภาสมทบ จํานวน 38 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนางานวิจัย จะขอแสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือเป็น 2 ส่วน

คือ 
 ส่วนท่ี 1 การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 
 ส่วนท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยสําหรับประเมินผล 
2. แบบประเมินการพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน

ห้องเรียนอัจฉริยะ 
3. แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ

สําหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ ตามแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจและการวัดระดับความ

พึงพอใจ ( กชกร  เป้าสุวรรณ, 2550 )  
3.2 การศึกษาวิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีจึงใช้แบบมาตรส่วนประมาน

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1967) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 
   5   หมายถึง ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  4   หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก 
   3   หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง  2   หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อย 
                    1   หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 12 ข้อ นําแบบประเมินความพึงพอใจไปทําการตรวจสอบความ

เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.5 หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงแก้ไขและสํารวจ 
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน ผ่านการจัดรูปแบบของห้องเรียนท่ีแตกต่าง เนื้อหาราย 

วิชาโทรศัพท์ เรื่อง งานสายตอนนอก เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จากเอกสารและหนังสือท่ีเกี่ยวกับ เนื้อหารายวิชา โทรศัพท์ เรื่อง
งานสายตอนนอก 

4.2 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างฝีมือทหารสาขาวิชาชีพช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาโทรคมนาคม เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดผลประเมินผล 
4.3 สร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีต้องการวัดให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 ด้าน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548) คือ ด้านความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การเลียนแบบ และการนําความรู้ไปใช้ 
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7. ผลการวิจัย  
 

ผลการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 
โดยผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สําหรับวิชา โทรศัพท์ เร่ืองงานสายตอนนอกโดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการพัฒนานักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 
รายการประเมิน X  S.D ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
1. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะออกแบบข้ันตอน

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.67 0.58 ดี 

2. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะมีการออกแบบได้

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอน 
4.00 0.58 ดี 

3. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะมีจุดประสงค์การเรียนรู้

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
4.33 0.47 ดี 

4. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสามารถจูงใจในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
4.50 0.00 ดีมาก 

5. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมและการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
4.83 0.58 ดี 

6. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนกิจกรรม

ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะประกอบการเรียนการสอนได้ 
3.39 0.58 ดี 

ด้านเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
7. เนื้อหาท่ีใช้จัดทําการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.58 ดี 
8. เนื้อหาท่ีใช้ในจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 4.00 0.58 ดี 
ด้านการจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
9. เนื้อหาท่ี ใช้ ในการจัดการเรียน รู้เชิงรุกมีสาระการเรียน รู้ ท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
4.10 0.00 ดี 

10. การจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะเกิดกระบวนการคิด

วิเคราะห์ 
3.67 0.58 ปานกลาง 

ด้านการวัดผลและประเมินผล    
11. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมินผลมีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3.36 0.58 ดี 
12. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน

ห้องเรียนอัจฉริยะ 
4.33 0.00 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.18 0.45 ดี 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในภาพรวมท้ังหมดพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียน

อัจฉริยะมีความเหมาะสมด้วยการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.45 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 2. ผลประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียน

ช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 
รายการประเมิน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการชี้แจงข้อตกลง และบอกกติกาการเรียนรู้ 3.98 0.65 ปานกลาง 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ช่วยให้เกิด

การบูรณาการความรู้  
4.33 0.81 มาก 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะช่วยพัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น การรวบรวม การกําหนดประเด็นปัญหา 
การแยกแยะข้อมูล การแก้ไขปัญหา การสรุป 

4.00 0.85 มาก 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วย
ตนเอง 

3.90 0.85 มาก 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม แลกเปลี่ยนตาม

ความสนใจ 
4.40 0.88 มาก 

6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน 

4.37 0.80 มาก 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ มีความเป็น

อิสระในการเรียน เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล 
4.23 0.89 มาก 

8. เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอคําแนะนําจาก ครูผู้สอนได้

ใกล้ชิดข้ึน 
3.98 0.89 มาก 

9. นักเรียนมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
4.12 0.87 มาก 

10. บรรยากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสมและช่วยกระตุ้นความสนใจ

ของผู้เรียน 
4.16 0.79 มาก 

11. การจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถ

เข้าใจเนื้อหาท่ียากได้ด้วยตนเอง 
3.87 0.75 ปานกลาง 

ภาพท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
รายการประเมิน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 

12. ผู้เรียนสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีขั้นตอน 4.09 0.72 มาก 
13. นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบน้ีทําให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้มากกว่า

การฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน 
4.22 0.89 มาก 

14. นักเรียนคิดว่าการทํางานร่วมกับคนอ่ืนทําให้ได้ผลงานท่ี สมบูรณ์ 3.30  0.82 ปานกลาง 

15. การจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนนําวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน วิชาอ่ืน ๆ 3.52  0.80 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.03 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช่างฝีมือทหารที่มีต่อการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะโดยรวมผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยที 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.82 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลความพึงพอใจมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

8. อภิปรายผล   
 

     งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะท่ีได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม โดยสรุปจากความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่าการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะมีคุณภาพในเกณฑ์ดี มีคะแนน

เฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 แสดงว่าข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยประเด็นส่วนใหญ่ท่ีผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่ามีคุณภาพดีมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58 คือ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและการเรียนรู้

แบบกลุ่ม 
2. จากศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฯ พบว่า โดยรวมแล้วผู้เรียน

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 พบว่าประเด็นท่ีมีระดับ

ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88  คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
แลกเปลี่ยนตามความสนใจ ประเด็นรองลงมา คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 สรุปได้ว่าการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ สามารถยกระดับความสนใจทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดและวิเคราะห์ สามารถ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีหลากหลายมาช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
3. จากผลการวิจัยได้มีการชี้แจงข้อตกลง และบอกกติกาการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ แสดงให้เห็นว่าการท่ีจะให้นักเรียน

มีส่วนร่วมการจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะนั้น ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ท่ีจะนําไปสู่ผล

การเรียนท่ีต้องการ และสอดคล้องกับเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีช่วยให้กระบวนการเรียนสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

  จากการทําวิจัยในคร้ังนี้ พบว่าการนําการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้เรียนครูผู้สอน นักเรียน 
และห้องเรียน จะต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการชี้แจงนักเรียนก่อนเพ่ือให้นักเรียน เข้าใจรูปแบบการเรียนและ

ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ี จะสอน การจัดการทดลอง หรือกิจกรรม 
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1893 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์, สื่อ และห้องเรียน ควรจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถของนักเรียนโดยแต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยเด็กท่ีมีผลทางการเรียนต่างกันคละกันไป นําการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนอัจฉริยะไปใช้ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้หรือ แนวคิดอ่ืนๆท่ีส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอ่ืน เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ
อ่าน การคิดอย่างมีเหตุและผล เป็นต้นผู้วิจัยได้ค้นพบคุณประโยชน์จากการทําวิจัยหลายประการ เช่น รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เป็นต้น ซ่ึงห้องเรียนอัจฉริยะมี

หลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังต่อไป ดังนี้ การทําวิจัยในคร้ังต่อไปผู้วิจัยควรทํา

วิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืนๆ และรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ท่ีแตกต่างกัน   
 
10. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมบัติของคล่ืน วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 5 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า  
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์  

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to compare the learning achievement on the wave properties 

of Physics for the students before and after the jigsaw cooperative learning on the wave properties. The 
sampling group was 30 Grade 7 Science from an easily randomized method. The instrument used in the 
research was the learning management plan with jigsaw cooperative learning activities, the learning 
achievement test. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation. The results 
were as follows: 1. The students learning with the jigsaw cooperative learning had the learning achievement 
of the posttest higher than that of the pretest at the statistical significance of .05 
 
Keywords: jigsaw cooperative learning 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญย่ิงในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ )สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545: 1-2) ซ่ึงความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ทําให้คุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและย่ังยืน )สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 91) 
ฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีสําคัญสาขาหนึ่ง ซ่ึงความรู้ทางด้านฟิสิกส์นั้นเป็นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในหลาย ๆ 

ด้าน อีกท้ังยังเป็นพ้ืนฐานของการนําไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น ดังนั้นการ

สอบแข่งขันเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในหลาย ๆ สาขาวิชา นักเรียนจะต้อง ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาฟิสิกส์ แต่วิชานี้เป็น

วิชาท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการเรียนมาก นัก จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีผู้เกี่ยวข้องจําเป็นต้องพิจารณา

หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน (สมนึก บุญไสว, 2534: 19-21) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ท่ีจัดสอบโดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ย้อนหลัง 3 ปี ในปีการศึกษา 2557-2559 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์อยู่

ท่ีร้อยละ 28.29, 26.73 และ 22.90 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) ซ่ึงพบว่าคะแนนยังตํ่ากว่าร้อย

ละ 30 และ มีแนวโน้มลดน้อยลงทุกปี แสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มีประเด็นปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนดังนี้ นักศึกษายังมีพฤติกรรมการเรียนในการทํางานกลุ่มยังไม่ เป็นท่ีพอใจ นักศึกษาบางคนขาดการมีส่วน

ร่วมในการทํางานกลุ่ม ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน และยังไม่ สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการทํางานร่วมกับ

เพ่ือนในกลุ่มได้ด้วยหลักการและเหตุผล ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงข้ึน ดังนั้น จึงเลือกใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 
รายวิชาดังกล่าว เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม การเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิชาฟิสิกส์เรื่อง สมบัติของคลื่น ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 90 คน จํานวนห้องเรียน 3 ห้อง  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 5/1 จํานวน 30 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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3.2 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการทดลอง  ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ   One - Group Pretest Pottest 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียน ดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียน 
E O1 X O2  

 

E O1 X O2  
E : กลุ่มทดลอง  
O1 : ทดสอบก่อนเรียน  
X : ทดลอง 
O2 : ทดสอบหลังเรียน 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์เรื่อง สมบัติของคลื่น ในวิชาฟิสิกส์   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมบัติของคลื่น ในวิชาฟิสิกส์ จํานวน 20 ข้อ ร้อยละ 60 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน ผู้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบเรื่องสมบัติของคลื่น วิชาฟิสิกส์ 

จํานวน 20 ข้อ 
2. ให้นักเรียนทํากิจกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์ เรื่องสมบัติของคลื่น วิชาฟิสิกส์ 
3. ทดสอบหลังเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์ 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบ เร่ืองสมบัติ

ของคลื่น จํานวน 20 ข้อ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ค่าเฉลี่ย 
 3.5.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

  
4. ผลการวิจัย 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบ 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคจิ๊กซอร์ 

การทดสอบ X  S.D. 
 

t df sig 
ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

9.29 
 

13.93 

4.49 
 

3.37 

 
6.6 

 
11.54 

 
29 

 
0.05 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากการวิเคราะห์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง สมบัติของ

คลื่น  วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.29 คะแนน และ 13.93 
คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนัก ศึกษาสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)เรื่อง สมบัติของคลื่น ในวิชาฟิสิกส์ มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.29 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.93 คะแนน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์(Jigsaw)เร่ือง สมบัติของคล่ืน ในวิชาฟิสิกส์ มีคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์จึงเหมาะกับการ

นาํมาจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน เรียนไม่เข้าใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ

อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ท่ีให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี 
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พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์

ตัวเลขทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการเงินธุรกิจ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการเรียนรู้
วิชาการเงินธุรกิจ 2) กรณีศึกษา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทาง
การเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
81.11/81.70 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.682)  
 
คําสําคัญ: การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้  การเงินธุรกิจ  กรณีศึกษา  การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน 
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Abstract 
 
The purpose of this research was to: 1) Development of learning management Business finance 

using Case study on financial figures analysis To be effective according to the criteria 80/80 2) To compare 
the achievement Learning before and after school and 3) To study the satisfaction with teaching and 
learning by using the case study for management students Faculty of Management Science, Thepsatri 
Rajabhat University. The samples used in this study were 45 students, students in the field of management. 
Registered in the course of business finance Semester 1, academic year 2018. The research instruments 
were 1) lesson plans of Business Financial Course, 2) Learning achievement test, and 3) Satisfaction 
questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The results were Development of learning management Business finance Using Case study on 
analysis Financial figures for management students Faculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat 
University With efficiency equal to 81.11 / 81.70 which is higher than the set criteria 80/80, With learning 
achievement using case studies After studying higher than before learning with statistical significance at 
.05 level. and students are satisfied with teaching and learning using case studies The overall picture is 
at a high level ( X = 4.47, S.D. = 0.682). 
 
Keywords: development of learning management, business finance, case study, financial figures analysis 
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1. บทนํา 
 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง การจัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี โดย
มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองสําหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ประเวศ วะสี, 
2541) นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถท่ีจะใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ โดยปัญหาท่ีพบบ่อย ๆ ในชั้นเรียนมากที่สุด (อุทุมพร จามรมาน, 2544) คือ การขาดเรียนบ่อย การไม่
สนใจเรียน การขาดความพร้อมในการเรียน การไม่เข้าเรียนในวิชาท่ีสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า การไม่ชอบทําการบ้าน 
และส่งการบ้าน และเจตคติไม่ดีต่อการเรียน ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ด้วยการใช้เทคนิคการสอน (instruction 
techniques) นั่นคือ ครูผู้สอน (teacher) นักศึกษา (student) และสถานการณ์ (situation) (ลดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2553) ท่ี
ประกอบไปด้วยองค์รวมใน 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ รูปแบบวิธีการสอน (procedural aspects) มิติการเรียนรู้ (learning 
perspectives) และรูปแบบทางเจตคติ (attitudinal aspects) โดยท้ังหมดน้ีจะต้องมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (the learner) 
 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีได้นํามาใช้สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเงินธุรกิจ ในเรื่อง

การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของนักศึกษา ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) นั้นเป็น

กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องท่ีสมมติขึ้นมา

จากความเป็นจริงและตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเร่ืองนั้น แล้วนําคําตอบและเหตุผลท่ีมาของคําตอบน้ันมาใช้เป็นข้อมูลใน

การอภิปรายเพ่ือให้ผู้ ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี, 2552) ซ่ึงวิธีการเรียนเช่นนี้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะ

ช่วยให้นักศึกษามีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการตัดสินใจอย่างมีหลักการและเชิง

เหตุผล มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเกิดข้ึนได้ เนื่องจากเป็นการจําลองเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงทางการเงินเข้า

มาประยุกต์กับเนื้อหาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในคร้ังนั้น ๆ จนทําให้เกิดการจดจํา เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนของผู้สอน และการเรียนรู้

ของนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับ

การศึกษา ดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจจึงใช้วิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนนําผลไปพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในอนาคตได้ 
  จากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการเงินธุรกิจ เรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินในภาค

เรียนท่ีผ่านมาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่านักศึกษายังขาดทักษะในการวิเคราะห์ และไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการ

ในการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน ส่งผลทําให้นักศึกษาวิเคราะห์งบการเงินผิดพลาด และจัดทํารายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง

อีกด้วย 
ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจําเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง

การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการเงินธุรกิจ 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1874 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1902 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

2. วัตถุประสงค์ในการการวิจัย  
 

1. เพ่ือพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินก่อนเรียนกับหลัง

เรียน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทาง

การเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 45 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินธุรกิจ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 45 คน  
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

1. แผนการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ 
  2. กรณีศึกษาท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาการเงินธุรกิจ จํานวน 3 ชุด ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย โดยได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ  

ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.85 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการทดลองดังนี ้
  1. ทําการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 
สัปดาห์ และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน 
  2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน 
  3. ทําการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นฉบับ

เดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pretest)  
  4. นําคะแนน pretest /posttest มาวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปผลการวิจัย  
  5. ทําการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน

วิชาการเงินธุรกิจ 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1875



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1903 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทาง

การเงิน (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลข

ทางการเงิน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้เกณฑ์แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
   5  หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 โดยกําหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.51  -  5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.51  -  4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
   2.51  -  3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
   1.51  -  2.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
   1.00  -  1.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย  
 

ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง

การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีค่าเท่ากับ 81.11/81.70 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง

การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการ

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ผลสัมฤทธ์ิ 
จํานวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม 
(30) X  S.D. 

ก่อนเรียน 45 30 20.98 3.086 
หลังเรียน 45 30 24.51 2.528 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ีเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการ

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน

วิชาการเงินธุรกิจ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กรณีศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

และเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจน 
4.44 0.624 มาก 

2. กรณีศึกษาสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของ

รายวิชามากขึ้น 
4.20 0.694 มาก 

3. เป็นรูปแบบท่ีก่อให้เกิดความน่าสนใจท่ีจะเลือก

ประเด็นการเรียนรู้ 
4.47 0.548 มาก 

4. อาจารย์ใช้คําถามหรือกิจกรรมสนับสนุนท่ีกระตุ้นให้

นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์ 
4.49 0.589 มาก 

5. กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์

และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน 
4.51 0.589 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมนี้ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
4.38 0.650 มาก 

7. กรณีศึกษาช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความเข้าใจและ

เชื่อมโยงความรู้ท่ีได้รับจากรายวิชามากขึ้น 
4.53 0.625 มากท่ีสุด 

8. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ให้คําแนะนํา และรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา

ท่ีแตกต่าง หรือขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม 

4.40 0.654 มาก 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี ใช้ ในกิจกรรมมีความ

เหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
4.58 0.543 มากท่ีสุด 

10. ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวน 
การเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

4.71 0.506 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.682 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.47, S.D. = 0.682 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยท่ีมีค่าสูงสุดมีอยู่ 4 ข้อ คือ 1) 
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ( X = 4.71) 2) เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ( X = 4.58) 3) กรณีศึกษาช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา

ความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้รับจากรายวิชามากข้ึน ( X = 4.53) และ 4) กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการช่วยสร้าง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1877



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1905 

ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน ( X = 4.51) ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยท่ีมีค่าตํ่าสุด คือ กรณีศึกษาสามารถช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของรายวิชามากขึ้น ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.11/81.70 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนน

เฉลี่ยจากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.11 และคะแนนเฉลี่ยจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.70 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการ

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทาง

การเงิน มีความสําคัญต่อการรับรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ มีความคิด
สร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก มีความต้ังใจเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากท่ีจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษา มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 ( X = 4.47, S.D. = 0.682) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถอภิปรายผล 
ดังน้ี 

1. การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.11/81.70 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉล่ีย

จากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาคิดเป็นร้อยละ 81.11 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.70 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลข

ทางการเงิน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิจิตรา  ธรรมสถิตย์ (2553) พบว่า การ
จัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
ไปใช้ออกแบบการสอนโดยไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือแต่ละประเภท การจัดการเรียนแบบร่วมมือนั้นมุ่ง

พัฒนานักศึกษาทุกระดับผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะทําให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาท้ังในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิด

แก้ปัญหา ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล ขวัญคุ้ม (2550) และวีณา บุญปัทม์ (2550) ได้
ศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/87.08 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ พฤติกรรมของ

นักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทาง

การเงิน มีความสําคัญต่อการรับรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ มีความคิด
สร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก มีความต้ังใจเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากท่ีจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษา มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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มลาวัลย์ นกหงษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิด
วิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้โดยวิธีสอนการจัดการเรียนรู้แบบ

รว่มมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการจัดเรียนรู้แบบอ่ืน  
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 ( X = 4.47, S.D. = 0.682) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐิกา หลอดแก้ว (2552) ได้ทําการศึกษา

เร่ืองผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มวิชา

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางปลาม้า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบร่วมมือมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ

ร่วมมือเร่ืองประกอบคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชาบุญมี (2553) ได้ทําการศึกษา

เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยจัดทําข้ึนมีความเหมาะสม

กับผู้เรียนท้ังในด้านสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ยากเกินไป และนักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ได้โดยตรง เพราะเป็นสาระเกี่ยวกับ

การคํานวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้เป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือพ่ึงพา

อาศัยกันและกัน และมีคนเรียนเก่งจะช่วยคนเรียนอ่อน ในด้านการวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมกับนักเรียนจึงทําให้

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กานต์ชนก  สิงห์ชู (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับคุณภาพดี เนื่องจากบทเรียนออกแบบให้เรียกใช้งานง่าย เมนูไม่สับสน มีส่วน
ของการสนับสนุนการเรียน และนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

จากสาเหตุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจใน

การเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษานั้น มีความเหมาะสมสําหรับชั้นเรียนท่ีมีผู้เรียนท่ีคละระดับ

ความสามารถ และทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึนด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
   

  7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักศึกษาแต่ละคนได้มีโอกาสในการคิดมีอิสระและร่วมมือกันภายในกลุ่มโดยเน้น

พัฒนาการของนักศึกษาท่ีเรียนอ่อนเพื่อให้ทุกคนประสบความสําเร็จ 
2. ควรนําการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไปใช้ในวิชาอื่น ๆ เพ่ือเป็นการเสริมแรงให้กับนักศึกษา 

และเป็นการพัฒนาผลการเรียนให้สูงข้ึน 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษากับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาได้เลือกวิธีเรียนได้อย่างหลากหลาย 
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรด้านความคงทนในการเรียนรู้ทักษะท่ีสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นในการเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต ข้อมูลด้าน
การเรียนและการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คําชมเชยแก่นักศึกษา รวมท้ังดูแลด้านการเรียน
ให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน ทําให้
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียน
หรือมาสาย ทํางานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกําหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยความเต็มใจ 
 
คําสําคัญ: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน  วินัยและความรับผิดชอบ  รับผิดชอบร่วมกัน 
 

Abstract 
 
  This research in this class Aims to change learning behavior to be a discipline and responsibility 
for duty and learning better in studying human resource management of students in the field of management 
and business computer, 3rd year, semester 1/2018. Research tools are questionnaire and observations study 
information and questionnaires from students. The use of motivation is strengthened by giving compliments 
to students. The research results are Including taking care of learning to be responsible, interested in learning, 
making students more enthusiastic about studying and studying. Makes the learning atmosphere within 
the classroom more conducive to learning More willing to study Responsible for duty Don't miss school 
or come late Work assigned and delivered on time Know to help each other with willingness. 
 
Keywords: modification of learning behavior, discipline and responsibility, shared responsibility 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเป็นต้องอาศัย

องค์ประกอบต่าง ๆ มาเกื้อหนุนกัน ซ่ึงต้องมีการพัฒนาโดยต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดีมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความ
อดทน ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งม่ัน ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเป็นวัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติเพราะจะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันนอย่างมี

ความสุข วินัยจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให้บรรลุ

ตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นผู้สอนควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักศึกษา เม่ือนักศึกษามี

วินัย มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนจะทําให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม จึงควรมีการปลูกฝัง

ให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้วการพัฒนาสังคม

และประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพ้ืนฐานในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน (ทิพนา เอ้ยวัน, 2558: 1) 
 จากการเป็นอาจารย์ซ่ึงต้องมีหน้าท่ีดูแล ควบคุมด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาบางคนในห้องเรียนไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึง
ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ จึงทําให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะ

ส่งผลต่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างตํ่า จึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาโดยการนําทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี

แรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริม

ศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีวินัย 
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การรับผิดชอบต่อตนเอง

และผู้อ่ืน ทําให้สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรียน เม่ือนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้

เป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ จะทําให้นักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจทําให้มีผลการเรียนดี

ขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนทุกท่านท่ีจะนํามาเสริมสร้าง พัฒนาให้มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา 
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นในวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาสาขาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ด้วยวิธีทํางานรับผิดชอบร่วมกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเจตคติ 
     3.1.1 ความหมายของเจตคติ 
     เจตคติ (attitude) หมายถึง สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอัน

เป็นผลทาให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็นด้วย เจตคติมี      
2 ประเภทคือ เจตคติท่ัวไป เจตคติเฉพาะอย่าง (ทิพนา เอ้ยวัน, 2558 หน้า 8) 
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      เจตคติ (attitude) หมายถึง ความพร้อมทางจิตใจ ความเอนเอียงของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเป็น

ความรู้สึกในทางชอบ ไม่ชอบ และมีผลทําให้บุคคลพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนได้ทันที (พิรุณโปรย 
สําโรงทอง, 2554, หน้า 28) 
      3.1.2 องค์ประกอบของเจตคติ  

             1) การรู้ (cognition) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น ทัศนคติต่อลัทธิ

คอมมิวนิสต์ สิ่งสําคัญขององค์ประกอบนี้ ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่อท่ีได้ประเมินค่าแล้วว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ      
ดีหรือไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่อในใจว่าควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรต่อเป้าหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ดังนั้น
การรู้และแนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

 2) ความรู้สึก (feeling) หมายถึง อารมณ์ท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ นั้น เป้าหมายจะถูกมองด้วยอารมณ์ชอบ

หรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถกูใจ ส่วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึกนี้เองท่ีทาให้บุคคลเกิดความด้ือดึงยึดม่ัน ซ่ึงอาจกระตุ้นให้มี

ปฏิกิริยาตอบโต้ได้หากมีสิ่งท่ีขัดกับความรู้สึกมากระทบ 
 3) แนวโน้มพฤติกรรม (action tencency) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้อง กับเจตคติ 
ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเป้าหมายเขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนเป้าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติ

ในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมทําลาย หรือทําร้าย เป้าหมายนั้นเช่นกัน (Collins, 1970, p.68) 
 

 3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 
      3.2.1 ความหมายและองค์ประกอบของแรงจูงใจ  

       แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดมุ่งหมายดังนั้น

แรงจูงใจจึงเป็นความปรารถนา ท่ีบุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคนนั่นเอง เม่ือบุคคลได้รับ

การกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ และบุคคลจะเกิดความต้องการ (needs) และถ้าความต้องการของบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง 
บุคคลจะเกิดความเครียด (stress) เม่ือบุคคลสะสมความเครียดไว้มากๆ บุคคลจะขาดความสุขในการดําเนินชีวิต การสะสม
ความเครียด ความวิตกกังวลมากๆ จะทาให้บุคคลเกิดแรงขับ (drive) ท่ีจะกระทากิจกรรมบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรม

บางอย่างให้ลดความเครียดนั้นลงมากระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในนี้เอง ซ่ึงจะทาการกระตุ้นให้บุคคลไปสู่การกระทําบางอย่างท่ี

ไปสู่เป้าหมาย กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า แรงจูงใจ (ทิพนา เอ้ยวัน, 2558 หน้า 10) 
 
4. วิธีการดําเนินวิจัย 
 

 4.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
      ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

ท่ี ลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 55 คน  
    กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการ และคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 24 
คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      การวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
 4.2.1 แบบสอบถาม 
     4.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ , ความเอาใจใส่, ความมีวินัย, ความอดทน, ความ

กระตือรือร้น, ความมุ่งม่ัน, ความมีน้ําใจ 
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 4.3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
  4.3.1 ศึกษาหลักการทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวาง

เงื่อนไข แบบแบบการกระทําของสกินเนอร์ลักษณะด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 
  4.3.2 กําหนดกรอบความคิดในการวิจัยเพ่ือทําการศึกษาความมีวินัยในตนเองความรับผิดชอบของนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.3.3 สร้างเคร่ืองมือการวิจัย โดยผู้วิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ เพ่ือจําแนกว่า ควร

สร้างเครื่องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการ และคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน     
24 คน ท่ีนํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

 4.3.4 การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย โดยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุป

ผลการวิจัย 
 

 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตและนําเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 3 สาขา

การจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 24 คน ได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 

 4.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
5. ผลการวิจัย 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนําผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติชั้นปี ท่ี 3 สาขาการจัดการและ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ด้วยวิธีเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงมา จํานวน 24 คน  
 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการและคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 โดยการสังเกตพฤติกรรมและ

การเรียนของนักศึกษาในชั่วโมงขณะท่ีทําการสอน พบว่ามีนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน ขาดวินัยและความ
รับผิดชอบ เช่น มาสาย ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งงานตามกําหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรียน มีการจดบันทึกและติดตามนักศึกษาเป็น

รายกรณี โดยการว่ากล่าวตักเตือนและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน (ครั้งท่ี 1) 

ข้อ รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

ทําเป็นประจํา ทําเป็นบางครั้ง ไม่เคยทํา 
1 นักศึกษานํางานวิชาอ่ืนมาทํา ขณะที่อาจารย์กําลังสอน 79.1 12.5 8.3 
2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะที่อาจารย์สอน 70.8 25 4.1 
3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาท่ีอาจารย์กําหนด 54.1 33.3 12.5 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

ทําเป็นประจํา ทําเป็นบางครั้ง ไม่เคยทํา 
4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน 37.5 16.6 45.8 
5 นักศึกษาไม่ทําการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน 50 29.1 20.8 

 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าแบบสอบถามนักเรียนเก่ียวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน (คร้ังท่ี 1) สรุปได้ ดังนี้ 
     - นักศึกษางานวิชาอ่ืนมาทํา ขณะอาจารย์กําลังสอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 79.1 
    - นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะท่ีอาจารย์สอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 70.8 
     - นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาท่ีอาจารย์กําหนด ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 54.1 
     - นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 37.5 
     - นักศึกษาไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 50 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและได้ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียน โดยให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา    
บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจงมา จํานวน 24 คน ตอบ

แบบสอบถามด้วยความจริงแล้วนํามาสรุปโดยใช้ค่าร้อยละ ทําให้ผู้วิจัยได้ทําการสังเกตเห็นนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมในลักษณะ

ดังกล่าวและมีผลการเรียนค่อนข้างตํ่า ซ่ึงผู้วิจัยจะทําการวิจัยเพ่ือเป็นปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมให้นักเรียนมีวินัยและความ

รับผิดชอบ ตั้งใจเรียน 
  ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้ว ให้เพ่ือนคอย

เป็นพ่ีเลี้ยงแนะนําเพ่ือนไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมและการเรียน ทําให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนมากข้ึน เม่ือนํา
นักศึกษามาร่วมกันทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และเอาใจใส่ต่อ
การเรียนมากข้ึน 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของ การตอบแบบสอบถามจาก

นักศึกษาและจากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คําชมเชยแก่นักศึกษา รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจ

เรียน ปรากฏว่า นักศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 3 สาขาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา บธ 3011201 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน โดยสังเกต
จากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียน มีความต้ังใจ
เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ยังส่งผลทําให้ผลการเรียนมีวินัย โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบ

จากการตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน (ครั้งท่ี 2) 

ข้อ รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

ทําเป็นประจํา ทําเป็นบางครั้ง ไม่เคยทํา 
1 นักศึกษานํางานวิชาอ่ืนมาทํา ขณะที่อาจารย์กําลังสอน 16.6 8.3 70.8 
2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะที่อาจารย์สอน 20.8 12.5 66.6 
3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาท่ีอาจารย์กําหนด 79.1 16.6 4.1 
4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน 12.5 8.1 79.1 
5 นักศึกษาไม่ทําการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน 8.3 25 66.6 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1885



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1913 

จากตารางท่ี 2 สรุปได้ว่าแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน (ครั้งท่ี 2) พบว่า 
     - นักศึกษางานวิชาอ่ืนมาทํา ขณะอาจารย์กําลังสอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 16.6 
    - นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะท่ีอาจารย์สอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 20.8 
     - นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาท่ีอาจารย์กําหนด ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 79.1 
     - นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 12.5 

     - นักศึกษาไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน ทําเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 8.3 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต ข้อมูลด้านการเรียนและการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา การใช้
แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คําชมเชยแก่นักศึกษา รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน นักศึกษาให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏว่า 
นักศึกษามีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต และแบบสอบถาม ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษา ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน 

ข้อ รายการ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ทําเป็น
ประจํา 

ทําเป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ทํา 

ทําเป็น
ประจํา 

ทําเป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ทํา 

1 นักศึกษานํางานวิชาอ่ืนมาทํา ขณะที่อาจารย์

กําลังสอน 
79.1 12.5 8.3 16.6 8.3 70.8 

2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะที่

อาจารย์สอน 
70.8 25 4.1 20.8 12.5 66.6 

3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาท่ี

อาจารย์กําหนด 
54.1 33.3 12.5 79.1 16.6 4.1 

4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะท่ีครูสอน 37.5 16.6 45.8 12.5 8.1 79.1 
5 นักศึกษาไม่ทําการบ้านและลอกการบ้านเพ่ือน 50 29.1 20.8 8.3 25 66.6 

 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน เม่ือนําผลสรุปของการตอบ

แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และครั้งท่ี 2 พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบ

มากข้ึน และ ในการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 นักศึกษามีพฤติกรรมดังกลา่วมากกว่าครั้งท่ี 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็น

ได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทําให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และการเรียน ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ท่ีมีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้น

ในวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาสาขาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ด้วยวิธีทํางานรับผิดชอบ

ร่วมกัน พบว่า ข้อมูลด้านการเรียนและการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คําชมเชยแก่

นักศึกษา รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้นักศึกษามี

ความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏว่า นักศึกษามีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียน
มากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและ

ความสนใจการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพนา  เอ้ยวัน (2558) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2/6 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ พบว่า การใช้แรงจูงใจเสริมแรงในด้านการชมเชยส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และให้ความร่วมมือ 
กระตือรือร้นในการเรียนมากย่ิงข้ึน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ควรมีการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และนําไปปรับใช้กับหมู่เรียนอ่ืน/รายวิชาอ่ืน 
8.2 อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง นักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปัญหา ต่าง ๆ ของ

นักศึกษา ทําให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ ผู้วิจัยขอขอบคุณอธิการบดี และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีท่ีให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีให้ความร่วมมือจนการวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานตใ์นการเป็นวัสดุปอซโซลาน  
A Study of the Potential of Cashew Nut Shell Ash as a Pozzolan Material 

 

อรุณเดช บุญสงู 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
A.boonsung9@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาการนําเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Ash, CNA) ซ่ึงเป็นกากของ

เหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผสมทดแทนซีเมนต์ (Ordinary Portland Cement, OPC) บางส่วนเพ่ือ
ใช้เป็นสารเชื่อมประสานร้อยละ 0, 10, 20, และ 30 โดยน้ําหนัก โดยมุ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติท้ังในสภาวะเหลวและแข็งตัว            
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ําท่ีทําเหมาะสมของเพสต์มีค่าเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณการแทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกและค่า
การไหลแผ่ของมอร์ต้าพบว่าปริมาณน้ําท่ีใช้มีค่าเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณการแทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือก ค่ากําลังรับแรงอัด             
มีค่าแปรผกผันกับปริมาณการแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกซ่ึงดัชนีค่ากําลังรับแรงอัดประลัยของก้อนตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบ
กับมอร์ต้าร์ควบคุมจะมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30  ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน  อนุภาคของเถ้าเปลือกจึงทําหน้าท่ีเป็นวัสดุเติมแทรก 
(Filler) เข้าไปในช่องว่างและรูพรุนขนาดต่าง ๆ โดยจะช่วยให้วัสดุมีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน โดยการวิบัติของตัวอย่างมอร์ต้าร์ 
มีลักษณะเป็นฝงฝุ่นและมีระดับท่ีสูงข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในส่วนผสม 
 
คําสําคัญ: วัสดุปอซโซลาน  มอร์ต้า  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  

 
Abstract 

 
This paper presents a studying of the application of cashew nut ash (CNA). CNA is a waste from 

processing of agricultural transfiguration.It was partially mixed with cement (Ordinary Portland Cement, OPC) 
to be used as a binder.The percentage ratios between CNA and cement are 0, 10, 20 and 30 respectively. 
This study focuses on the property of the binder in liquid and solid state. The result showed as following. 
The mortar flow rate and the water amount that causes the paste become a normal concentrate liquid 
has increasedaccording to the amount of cement replacement with CNA. The values are also inversely 
proportional to the compressive strength. The compressive strength index of the samples comparingwith 
controlled mortar is in the range of 20 - 30 percent on the 28 curing days. The CNA particles are pushed 
through into the material as a filler. They can strengthen an object by increasingthe density.The sample 
mortaris failed as dust. The dust amount is higher when adding moreCNA in the mixture. 
 
Keywords: pozzolan material, mortar, cashew nut 
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1. บทนํา  
 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจในหลายพื้นท่ีของประเทศสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตลาด

มีความต้องการสูงเพราะรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกร

ปลูกมะม่วงหิมพานต์เนื่องจากพืชมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยในข้ันตอนการแปรรูปผลผลิตนั้นทําให้เกิดกากของเหลือจาก

กระบวนการผลิตซ่ึงก็คือ เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed Coat) ในปริมาณท่ีสูง โดยกลุ่มเกษตรกรผลิตจะนํากากของเหลือส่วนนี้กอง

เก็บ ท้ิงไว้ในพ้ืนท่ีว่างเปล่าเพ่ือรอการสกัดน้ํามันจากเปลือกหุ้มเมล็ด โดยน้ํามันท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง โดยในข้ันตอนการสกัดน้ํามันจะทําให้เกิดกากเปลือกหุ้มเมล็ดในปริมาณท่ีสูงมาก ซ่ึงกลุ่ม
เกษตรกรนิยมนํามาข้ึนรูปเป็นก้อนถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงนํากลับมาใช้ในกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

อีกครั้ง ซ่ึงท้ายท่ีสุดก็ทําให้เกิดเถ้ากากเปลือกหุ้มเมล็ดในประมาณท่ีสูงเช่นเดียวกัน ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง โดยการนําหลักการจัดการองค์

ความรู้แบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพันธกิจสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ร่วมกันและนํา

กลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนในพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการใช้ประโยชน์จากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการแปรรูปแบบครบวงจร 
บทความฉบับนี้เป็นการนําเสนอศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีผ่านกระบวนการเผาเป็นวัสดุปอซโซ

ลานและสร้างสารเชื่อมประสานทดแทนซีเมนต์บางส่วนโดยมุ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของเถ้า

เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์และค่ากําลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าท่ีผสมซีเมนต์และเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เพ่ือให้

ทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

2.1 สถานการณ์กากอุตสาหกรรมในประเทศ 
ภาพรวมของกากอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม และจากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2550 ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีขอ

อนุญาตนําออกนอกโรงงาน พบว่ามีปริมาณมากถึง 18 ล้านตัน แบ่งออกเป็นกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีเป็นอันตราย

ประมาณ 2 ล้านตันและกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีไม่เป็นอันตรายประมาณ 16 ล้านตัน โดยจากข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปี 2550 พบว่าปริมาณการขออนุญาตจัดกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ท้ัง

ประเทศมีประมาณมากถึง 11,834,832 ตัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2552) 
 

2.2 การนําของกากเสียอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ 
การนํากากของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมกลับไปใช้ใหม่นั้นจะต้องพิจารณาภายใต้ศักยภาพ

ของวัสดุนั้นตามหลักการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้หรือ 3Rs ซ่ึงได้แก่ การนํากลับมาใช้ซํ้า (Reuse) การนํากลับมา

ใช้ใหม่ (Recycle) และการนํากลับคืนมาใหม่ (Recovery) ท่ีมีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

คุ้มค่ามากท่ีสุดและส่งเสริมให้การผลิต การบริโภคเป็นไปอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับงานธรณีวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมสําหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ของกากท้ิงจากอุตสาหกรรมของ ศุภกิจ นนทนานันท์ ในปี 2538 โดยพบว่าคุณสมบัติ

หลักของกากอุตาสหกรรมนั้นต้องไม่เป็นพิษ (Non – Hazardous, N) มีความสามารถในการใช้งานได้ดี (Improvability, I) 
คุณสมบัติของวัสดุค่อนข้างสมํ่าเสมอ (Compatibility, C) และมีต้นทุนตํ่าเม่ือนํามาใช้งาน (Economic, E) หรือเรียกว่า 
“NICE Criteria” กากอุตสาหกรรมท่ีผ่านข้ันตอนการประเมินค่าศักยภาพในการนําไปใช้งานแล้วจะถูกพิจารณาว่าเป็น NICE 
Waste และพร้อมท่ีจะนําไปศึกษาถึงการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป กากอุตสาหกรรมท่ีถูกใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างนั้นแบ่ง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1891



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1919 

ออกเป็น 2 แนวทาง  กว้างๆ คือ นําไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Stabilization) และนําไปใช้เป็นวัสดุในงาน

ก่อสร้าง (Construction Material) แต่ไม่ว่าจะนําไปใช้งานในลักษณะใดกากอุตสาหกรรมเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการ

พิจารณาคุณสมบัติจากห้องปฏิบัติการ อาจพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากการสํารวจในภาคสนาม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง

ซ่ึงจะนําไปสู่การกําหนดวิธีการทํางานและการอนุมัติการใช้งานต่อไป 
 

2.3 วัสดุปอซโซลาน 
วัสดุปอซโซลานถูกจัดเป็นวัสดุเชื่อมประสานชนิดหนึ่งโดยวัสดุปอซโซลานอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติ ((Natural): 

Volcanic Ash, Pumicite, Opaline, Shales, Burnt Clay) หรือเป็นวัสดุจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ((Artificial): Fly 
Ash, Silica Fume, Slag, Rice Husk Ashes) ก็ได้มีองค์ประกอบทางเคมีหลักคือ ซิลิก้า มาตรฐาน ASTM 618-94a กําหนด

ว่าปอซโซลานเป็นวัสดุจําพวกซิลิก้าและอลูมินา ซ่ึงตัวมันเองจะมีคุณสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสานหรือไม่ก็ได้ แต่เม่ือถูก

บดละเอียดจะทําปฏิกิริยาไฮเดรชันกับแคลเซ่ียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2 ) เกิดเป็นวัสดุประกอบซ่ึงมีคุณสมบัติเชื่อมประสาน 
โดยในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีความพยายามศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนําเถ้าจากผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ไม้ยางพารา, เถ้า
ชีวมวล, เถ้าแกลบ, เถ้าข้ีเลื่อยไม้ยางพารา, เถ้าปาล์มน้ํามัน และเถ้าชานอ้อย อันเป็นกากของเหลือท่ีเกิดจากผลผลิตทาง

การเกษตรเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้างประเภทงานคอนกรีตเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมบางประการ (พงศธร จันทร์

ตรี และคณะ (2550), สราวุธ เทศศิริ และตระกูล อร่ามรักษ์ (2551), มีศักด์ิ พัวพิทยาธร และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ (2551), 
สาโรจน์ ดํารงศีล และ รณกร เทพวงษ์ (2553), มีศักด์ิ พัวพิทยาธร และคณะ (2554) และ กิจเกษม คล้ายกรุต และคณะ 
(2560)) ซ่ึงส่วนมากสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นสารปอซโซลานได้  

 
3. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

3.1 เถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาจะได้จากการเผาเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีผ่าน

กระบวนการบีบสกัดน้ํามันแล้วเท่านั้นโดยกากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีได้จะถูกนําไปตากแดดเป็นเวลา 3 วันเพ่ือลด

ปริมาณความชื้น หลังจากนั้นจึงนําไปเผาในเตาระบบเปิดและได้เป็นเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดังแสดงในภาพที่ 1 
จากนั้นจึงนําไปบดเป็นเวลา 4 ชั่วโมงเพ่ือลดขนาดอนุภาคเถ้าเปลือกโดยการประยุกต์ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานการขัดสี

มวลรวม (los angeles abrasion test) จากนั้นจึงนําไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ก่อนนําไปใช้ในการทดสอบ 
 

 
ภาพท่ี 1 การเตรียมตัวอย่างเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีใช้ในการศึกษา 

 

3.2 ซีเมนต์ 
สารเชื่อมประสานหลักท่ีใช้ในการศึกษาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 (Ordinary Portland Cement, 

OPC) ซ่ึงผลิตภายในประเทศภายใต้ภายใต้ผลิตภัณฑ์ SCG Portland Cement โดย Siam Cement Group ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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3.3 การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและเคมี 
การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี (Physical and Chemical Characteristic) ของวัสดุ

ผสมใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) และการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ฟู

ออเรสเซนต์ (X – Ray Fluorescence, XRF หรือ Energy Dispersive X-ray Spectrometer, EDS) เพ่ือเพ่ือทราบลักษณะ

สัณฐานของอนุภาค และปริมาณธาตุองค์ประกอบ 
 

3.4 การทดสอบการไหลตัวและระยะเวลาก่อตัว 
การทดสอบความสามารถในการไหลตัวได้ของส่วนผสมจะพิจารณาเม่ือวัสดุเกิดการไหลแผ่ครอบคุลมค่า 110±5% 

จากเส้นผ่านศูนย์กลางฐานของอุปกรณ์ทดสอบ ความข้นเหลวปกติ (Normal Consistency) ทดสอบโดยใช้เข็มมาตรฐานท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม ของชุดทดสอบไวแคต โดยพิจารณาระยะจมลงในซีเมนต์เพสท์ท่ีระยะ 10 ซม.ภายใน 30 วินาที 
และระยะเวลาการก่อตัวจะพิจารณาท่ีระยะเวลาจากเร่ิมผสมสารเชื่อมประสานกับน้ําจนกระท่ังเพสต์เริ่มก่อตัวกับระยะจมของ

เข็มมาตรฐานไวแคตได้ โดยการทดสอบในสภาวะเหลวนี้จะแปรผันปริมาณน้ําในส่วนผสมจนกระทั่งได้ค่ามามาตรฐานการ

ทดสอบแต่ละแบบ โดยการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C187 และ ASTM C191 ตามลําดับ 
 

3.5 การทดสอบกําลังรับแรงอัดประลัยของมอร์ต้าร์ 
การทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างมอร์ต้าผสมซีเมนต์และเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีได้จากการ

เตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C 109 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนผสมกับทราย 2.75 ส่วนโดยน้ําหนักโดยมีการแทนท่ี

ปริมาณซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ท่ีอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, และ 30 โดยน้ําหนัก ทําการทดสอบกําลัง

อัดประลัยตัวอย่างมอร์ต้าร์จนตัวอย่างวิบัติ บันทึกค่ากําลังอัดประลัยของตัวอย่าง 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างทางจุลภาค 
  

 
 

ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจลุภาค 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ซีเมนต์มีผลรวมขององค์ประกอบหลักซ่ึงได้แก่แคลเซียมออกไซด์ (CaO), ซิลิก้าออกไซด์ 
(SiO2), อลูมิน่าออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) มีค่าเท่ากับร้อยละ 96.12 และ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3), 
โพแทสเซ่ียมออกไซด์ (K2O) และไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) เป็นองค์ประกอบรองโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.88 โดยเถ้าเปลือก

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (CNA) มีธาตุคาร์บอน (Carbon, C) เป็นองค์ประกอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ออกซิเจน (Oxigen, O), 
โปแตสเซียม (Potassium, K), แมกนีเซียม (Magnesium, Mg), ซิลิก้อน (Silicon, Si), เหล็ก (Iron, Fe) แคลเซียม (Calcium, 
Ca) และ อลูนิเนียม (Aluminium, Al) โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 60.74, 27.44, 4.63, 2.11, 2.00, 1.23, 1.19 และ 0.66 
ตามลําดับภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคด้วยกําลังขยาย 1,000 เท่า พบว่าลักษณะโครงสร้างทาง

เถ้าเปลือก ปูนซีเมนต์ 
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จุลภาคของวัสดุท้ัง 2 มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะทางกายภาพคือมีรูปร่างหลายเหลี่ยม โดยซีเมนต์มีลักษณะเป็นก้อน

เหลี่ยมทรงตันท่ีมีเหลี่ยมมนเล็กน้อยมีพ้ืนผิวท่ีเรียบกว่าเถ้าเปลือก ในขณะท่ีเถ้าเปลือกมีระดับความเป็นเหลี่ยมมุมท่ีสูงกว่า

ซีเมนต์และยังมีลักษณะคล้ายเกล็ดทับซ้อน ทําให้พ้ืนท่ีผิวขรุขระส่งผลให้มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะสูงด้วย ท้ังนี้คาดว่าเป็นผล

เนื่องมาจากกระบวนการบด โดยมีแนวโน้มท่ีจะย่อยสลายในระดับท่ีเล็กลงได้เม่ือมีแรงภายนอกมากกระทํา 
 

4.2 ระยะเวลาการก่อตัว 
ภาพท่ี 3 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์พบว่า เพสต์ท่ีมีซีเมนต์ล้วน (C100:CNA0) มีระยะเวลา

ก่อตัวเริ่มต้นและก่อตัวปลายเท่ากับ 105 และ 175 นาที ตามลําดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ASTM C150, 1997) โดย
เพสต์ท่ีแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 10 (C90:CNA10), 20(C80:CNA20) และ 30 (C70:CNA30) ระยะเวลาก่อตัว
ต้นและก่อตัวปลายมีค่าเท่ากับ 153 และ 270 นาที, 69 และ 125 นาที, 63 และ 140 นาที ตามลําดับแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณเถ้าเปลือกท่ีมีผลต่อระยะเวลาการก่อตัวได้ดังแสดงในภาพท่ี 4 โดยพบว่าการแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือก

ร้อยละ 10 จะส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้นและก่อตัวปลายเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เป็นผลเน่ืองมาจากการลดปริมาณปูนซีเมนต์

ส่งผลให้ปริมาณ C3S ท่ีทําให้เกิดสารประกอบ CSH ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration Reaction) ลดลงส่งผลต่อการ
แข็งตัวของเพสต์ทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดในช่วงต้นมีค่าลดลง (Bouzubaa et al., 1998) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าเปลือกในปริมาณต่างๆ 
 

ในขณะท่ีการเพิ่มปริมาณเถ้าเปลือกทดแทนซีเมนต์ร้อยละ 20 และ 30 กลับพบว่าค่าระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น

และก่อตัวปลายมีค่าลดลงร้อยละ 30 – 40 และร้อยละ 20 – 30 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีจะพบว่าเถ้าเปลือกมีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ทําให้แข็งตัวอย่างรวดเร็วเม่ือผสมกับน้ํา (ปิติ, 
2556) ซ่ึงเป็นลักษณะการก่อตัวแบบผิดปกติ (False Set) นอกจากน้ันอัลคาไลน์ (Alkali) ในซีเมนต์ยังสามารถทําปฏิกิริยา

คาร์บอเนตกับ Ca(OH2) ก่อให้เกิดแคลเซียมคาร์บอเนตทําให้เกิดการก่อตัวผิดปกติได้อีกทางหนึ่ง (ปิติ, 2556 และปริญญา

และชัย, 2549) ในมิติของการนําไปใช้งานการก่อตัวผิดปกติลักษณะน้ีสามารถแก้ไขได้โดยการผสมซํ้า (Remix) แม้ไม่อาจทํา

ให้ความสามารถในการทํางานได้มีค่าตามที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น แต่ก็ทําให้มีค่าเพ่ิมข้ึนจนสามารถทํางานได้ (Sidney and 
J.Franis, 1981) 
 

4.3 การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 
การไหลแผ่ของมอร์ต้าท่ีปูนซีเมนต์ล้วนและเถ้าเปลือกร้อยละ 0(C100:CNA0), 10(C90:CNA10), 20(C80:CNA20) 

และ 30(C70:CNA30) พบว่าปริมาณน้ําท่ีทําให้มอร์ต้ามีความสามารถในการไหลในช่วง 110±5% มีค่าเท่ากับร้อยละ 48 – 
50, 48 – 50, 51 – 53 และ 53 – 55 ตามลําดับ จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าการเพิ่มปริมาณเถ้าเปลือกในส่วนผสมจะทํา
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ให้ความต้องการน้ําของมอร์ต้ามีค่าสูงข้ึนตาม ท้ังนี้เป็นผลเนื่องมาจากอนุภาคของเถ้าเปลือกมีลักษณะท่ีเป็นเหลี่ยมมุมและมี

ผิวท่ีขรุขระทําให้มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะสูง ส่งผลให้มีความต้องการน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้เกิดการไหลแผ่ท่ีดี เนื่องมาจากปริมาณน้ํา

ท่ีใช้ในส่วนผสมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ค่าความหนืดของวัสดุมีค่าเพ่ิมสูงข้ึนอันเกิดมาจากความเครียดภายในของวัสดุโดย

คุณสมบัติในสภาวะสดนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุผงท่ีใช้ซ่ึงมีรูปทรงและลักษณะพ้ืนผิวเป็นปัจจัยควบคุม (กฤษดา และ ณัฏฐ์, 
2556) ซ่ึงจะแตกต่างจากวัสดุปอซโซลานประเภทเถ้าลอยเนื่องมาจากอนุภาคของเถ้าลอยท่ีมีรูปทรงกลมตันทําให้

ความสามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการไหลได้ (N.Makarat et al., 2001) จากการลดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคภายในของ

วัสดุ (ACI, 2000) ท้ังนี้วัสดุท่ีมีพ้ืนท่ีผิวมากย่อมต้องการปริมาณน้ําท่ีสูงเพ่ือให้เกิดความข้นเหลวปกติ ดังนั้นการเพ่ิมปริมาณ

สารเชื่อมประสานจึงทําให้ร้อยละของปริมาณน้ําท่ีเหลือจากการดูดซึมของวัสดุผงเพื่อให้เกิดการลื่นไหลลดลง (บุรฉัตร และ
วินัย, 2554) และส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของวัสดุโดยตรง แต่ท้ังนี้หากต้องการเพิ่มความสามารถในการทํางานได้ การบดเถ้า

ลอยให้มีอนุภาคท่ีเล็กลงกว่าปกติก็จะสามารถลดแรงเสียดทานระหว่างสารเชื่อมประสานกับมวลรวมในวัสดุได้เป็นอย่างดี 
(V.Sata et al, 2007)  
 

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้ากับร้อยละของเถ้าเปลือกท่ีการไหลแผ่ 110% 
 

4.4 ค่ากําลังอัดประลัยของมอร์ต้า 
ตัวอย่างมอร์ต้าร์ซีเมนต์ล้วนและแทนที่ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 10, 20 และ 30 จะมีค่าหน่วยน้ําหนักแปรผันตาม

ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของเถ้าเปลือกโดยจะมีค่าอยู่ในช่วง 1.9  2.2 g/cm2 ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบค่ากําลังอัดประลัย

ของตัวอย่างมอร์ต้าร์พบว่ากําลังอัดของมอร์ต้าร์ควบคุม (C100:CNA0) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 428, 441 และ 505 ksc ท่ีอายุการ

บ่ม 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ โดยตัวอย่างมอร์ต้าท่ีแทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 10 (C90:CNA10) มีค่ากําลังรับ
แรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 122, 133 และ 156 ksc ท่ีอายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ ตัวอย่างมอร์ต้าท่ีแทนท่ีซีเมนต์ด้วย

เถ้าเปลือกร้อยละ 20 (C80:CNA20) มีค่ากําลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 105, 122 และ 137 ksc ท่ีอายุการบ่ม 7, 14 และ 28 
วันตามลําดับ และตัวอย่างมอร์ต้าท่ีแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 30 (C70:CNA30) มีค่ากําลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 
92, 89 และ 104 ksc ท่ีอายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ ซ่ึงดัชนีค่ากําลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ต้าร์เม่ือ

เปรียบเทียบกับมอร์ต้าร์ควบคุมมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 เม่ือแทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 10-30 ท่ีอายุการบ่ม 
28 วัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามข้อกําหนดพบว่า มีค่าดัชนีกําลังเม่ือเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุมท่ีอายุ 7 และ 28 วันตํ่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน (ASTM C618, 2001) ท้ังนี้เป็นผลมาจากเถ้าเปลือกมีปริมาณของซิลิก้าท่ีต่ําทําให้การเกิดปฏิกิริยากับ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า ปฏิกิริยาปอซโซลานนิค (Pozzolanic Reaction) เกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮ

เดรต (CSH) เกิดข้ึนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ซีเมนต์ล้วน ซ่ึงให้ผลสอดคล้องกับการผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคมี ดังน้ันอนุภาคของเถ้าเปลือกจึงทําหน้าท่ีเป็นวัสดุเติมแทรก (Filler) เข้าไปในช่องว่างและรูพรุนขนาดต่างๆ โดยจะช่วย
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ให้วัสดุมีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้น (ปิติ, 2556) โดยการวิบัติของก้อนตัวอย่างจะมีลักษณะเป็นฝุ่นผงและจะมีระดับท่ีสูงข้ึนเม่ือ

เพ่ิมปริมาณเถ้าเปลือกในส่วนผสม ท้ังนี้คาดว่าเกิดจากการที่เถ้าเปลือกไม่ทําปฏิกิริยาทางเคมีอันก่อให้เกิดสารเชื่อมประสาน 
โดยค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) และกําลังอัดของมอร์ต้าร์ควบคุม (C100:CNA0) มีเฉลี่ยค่าเท่ากับ 
22,922, 28,093 และ 29,673 ksc ท่ีอายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ ก้อนตัวอย่างมอร์ต้าท่ีแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้า

เปลือกร้อยละ 10 (C90:CNA10), 20 (C80:CNA20),  30 (C70:CNA30) มีเฉลี่ยเท่ากับ 8,056, 10,282 และ 12,459 ksc, 
5,224, 6,382 และ 8,947 ksc และ 5,225, 5,964 และ 8,587 ksc ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีค่าเพ่ิมข้ึนแปรผันตามอายุการ

บ่มและแปรผกผันตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณเถ้าเปลือกซ่ึงสอดคล้องกับค่ากําลังรับแรงอัดข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่า

กําลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ต้ากับอายุการบ่มกรณีใช้สารเชื่อมประสานต่างชนิดมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ

และ  สมการโพลิ โน เมี ยล  (Polynomial Equation) ลํ า ดั บ ท่ี  2  ท่ี ค่ าสั มป ระสิ ท ธ์ิก าร ตัดสิ น ใจ  (Coefficient of 
Determination, R2) ของข้อมูลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1 หรือ 100% .ในทุกกรณี 
 

 
                                         (a)                                                                    (b) 

ภาพท่ี 5 ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัด (a)ค่ากําลังรับแรงอัด (b)ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มและค่ากําลังรับแรงอัด 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นวัสดุปอซโซลานทดแทนซีเมนต์บางส่วนสามารถ

สรุปได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. เถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (CNA) มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมากท่ีสุด รองลงมาคือออกซิเจน, โปแตส

เซียม, แมกนีเซียม, ซิลิก้อน, เหล็ก, แคลเซียม และ อลูมิเนียม ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคมีลักษณะคล้ายเกล็ดทับซ้อน ทํา

ให้พ้ืนท่ีผิวขรุขระส่งผลให้มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะสูงด้วย 
2. การเพ่ิมปริมาณเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในส่วนผสมจะทําให้ความต้องการน้ําของมอร์ต้าร์มีค่าสูงข้ึน โดย

การแทนที่ปริมาณซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกร้อยละ 10 จะส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวต้นและก่อตัวปลายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการ

เพ่ิมปริมาณเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทดแทนซีเมนต์ร้อยละ 20 และ 30 พบว่าค่าระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้นและก่อตัว

ปลายมีค่าลดลงร้อยละ 30 – 40 และร้อยละ 20 – 30 ตามลําดับ  
3. ค่ากําลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ต้าร์จะมีค่าแปรผกผันกับปริมาณการแทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วง

หิมพานต์ซ่ึงดัชนีค่ากําลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ต้าร์ควบคุมจะมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 เม่ือ
แทนท่ีซีเมนต์ด้วยเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร้อยละ 10-30 ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน อนุภาคของเถ้าเปลือกทําหน้าท่ีเป็นวัสดุ

เติมแทรก (Filler) เข้าไปในช่องว่างและรูพรุนขนาดต่างๆ โดยจะช่วยให้วัสดุมีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน 
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4. แนวทางการใช้ประโยชน์ แม้ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดประลัยท่ีอายุการบ่มต่างๆจะมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์การ

ใช้งานปกติในลักษณะโครงสร้างรับน้ําหนักในองค์อาคารหลักอันได้แก่ ฐานราก เสา คาน แผ่นพ้ืน แต่ก็ยังคงเพียงพอต่อการใช้

ในลักษณะส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือปรับระดับเช่น การปรับระดับพ้ืนผิวของรางระบายน้ําขนาดเล็ก หรือปรับระดับพ้ืนผิวส่วน

อ่ืนๆท่ีไม่ต้องรับภาระน้ําหนักบรรทุกท่ีสูงมาก นอกจากนั้นการท่ีผสมเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังสามารถช่วยให้คอนกรีต

สามารถก่อตัวได้เร็วซ่ึงเหมาะกับงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างน้อย เป็นต้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของความสามารถในการซึมผ่านได้ของนํ้า การต้านการกัดกร่อนทางเคมี การขยายตัว 
เป็นต้น 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
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ทดสอบ 
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ศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

 
บทความน้ี มุ่งนําเสนอพัฒนาการและกลไกการดําเนินงาน ตลอดจนความสําเร็จและผลลัพธ์การจัดการขยะแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม  กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชากรในครัวเรือนท่ีใช้บริการเก็บขนขยะจาก 
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด จํานวนรวม 685 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชากรในครัวเรือนท่ียังไม่ใช้บริการเก็บ
ขนขยะจาก อบต.วัดละมุด จํานวนรวม 300 คน ประเด็นความสําเร็จ คือ “ประชาชนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จาก
ขยะ” เม่ือพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ สรุปได้ว่า  

1. พัฒนาการและกลไกการดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม เกิดจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในระดับการก่อตัวของจุดจัดการ มีการจัดกระบวนการกลุ่มแกนนํา เริ่มจากการวางแผน การ
จัดโครงสร้างคณะทํางาน การเลือกคนเหมาะกับงาน การอํานวยการ การประสานงาน และการรายงานผล เพ่ือให้กลุ่มแกนนํา
เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อ่ืนและพัฒนาชุมชนได้  

2. ความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม เกิด
จากการวางแผนท่ีมีการกําหนดบันไดผลลัพธ์ ในระดับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวต้ัง ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ี
จะต้องจัดข้ึนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   

 
คําสําคัญ: การจัดการขยะ  การคัดแยกขยะ  การใช้ประโยชน์จากขยะ  
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Abstract 
 

This article focuses on the development and operation mechanism. As well as the success and 
results of the participatory waste management of Wat Lamut Subdistrict, Nakhon Pathom Province. Wat 
Lamut Subdistrict Administration Organization, a total of 685 people. The secondary target group is the 
population in the household that has not yet used the garbage collection service from the Lamut Subdistrict 
Administrative Organization. The total number of 300 people. The success issue is: Garbage "When considering 
the operation throughout the project, it can be concluded that. 

1. Development and mechanism for the operation of waste management in the community of 
Wat Lamut Subdistrict, Nakhon Pathom Province. There is a process of group leadership Starting from 
planning Organizing the working group structure Selection of people, suitable for the job, director, coordination 
and reporting In order for the core group to develop themselves Can develop others and develop communities. 

2. The success and results of the participatory waste management operation of Wat Lamut Subdistrict, 
Nakhon Pathom Province, originated from planning with the determination of the results ladder. At the 
level of change, the indicators, methods or activities that must be held to achieve the objectives. 

 
Keywords: waste management, waste separation, utilization of waste 
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1. บทนํา  
 

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนท่ีรัฐบาลประกาศให้ “การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” 
และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 
2559 -2564 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของคําว่า “ประเทศไทยไร้ขยะ” 
ภายใต้หลักการ “3Rs ประชารัฐ” ได้แก่ Reduce คือ การลดการใช้  Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด Recycle คือ 
การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

การกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตปริมณฑลท้ังในเขตเมืองใหญ่ เช่น เทศบาลและเขตเมือง

ใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางความเจริญ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง จะมีการจัดสร้างสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูก

สุขาภิบาล แต่ยังมีปัญหาในด้านการดําเนินงานการเนื่องจากขาดการบริหารจัดการท้ังในเร่ืองงบการดําเนินการและบุคลากร 
รวมท้ังการเก็บค่าธรรมเนียมขาดประสิทธิภาพ บางแห่งยังมีปัญหามวลชนต่อต้านการแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหา

เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ซ่ึงต้องการ การประสานเพ่ือการจัดระบบท่ีสมบูรณ์ และการสนับสนุนจาก

ส่วนกลางด้านวิชาการและบริหารจัดการ  
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด ได้ริเร่ิมเตรียมวางแผนการกําจัดขยะมูลฝอย ให้เหมาะสมกับศักยภาพและ

งบประมาณ  เพราะปริมาณขยะในพ้ืนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชน ท่ีผ่านมา อบต.วัด
ละมุด ได้ดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการใช้หลัก 3Rs เพ่ือลดปริมาณขยะ

และสร้างมูลค่าจากขยะ  แต่ก็ยังมีปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัดวันละ 6 ตัน ทําให้เสียค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นจํานวนมาก สูญเสีย

งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูลพบว่า อบต.วัดละมุดได้ใช้งบประมาณเพ่ือ

การจัดการขยะในปี 2560 สูงถึง 1,580,530 บาท (องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด, 2560) 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ภาครัฐหลายภาคส่วนจะร่วมมือเพ่ือดําเนินการด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง 

แต่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการลดปริมาณขยะได้ เนื่องจากขยะท่ีเกิดข้ึนนั้น มาจากการสะสมของทุก

ครัวเรือนในชุมชน การใช้แนวทางในการจัดการขยะจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น ไม่อาจเข้าถึงต้นกําเนิดของขยะในระดับ

ครัวเรือนได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยสร้างจิตสํานึกในการร่วม

รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอันมีสาเหตุมาจากปริมาณขยะได้ ดังเช่น “รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

ตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม” ท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน มีองค์กรท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนเข้ามามีบทบาท มีภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีเข้า

มาหนุนเสริม พร้อมท้ังมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ อบต. วัดละมุด เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อน จนทําให้ชุมชน

ตําบลวัดละมุดมีความเข้าใจในหลักการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ ขนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกัน

ชองชุมชนในระดับตําบลท้ัง 5 หมู่บ้านได้สําเร็จ  
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ  
 

 1. เพ่ือนําเสนอพัฒนาการและกลไกการดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด          
จ.นครปฐม 
 2. เพ่ือนําเสนอความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด      
จ.นครปฐม 
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3. เนื้อเรื่อง  
 

 3.1 สภาพปัญหา 
การจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด เป็นการจัดเก็บขยะโดยรถบรรทุกขยะ

แบบอัดท้าย ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร มีจํานวน 1 คัน ใช้พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 คน และคนงานประจํารถขยะ 2 คน 
ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 660 หลังคาเรือน โดยมีปริมาณขยะท่ีทําการจัดเก็บจากครัวเรือนท้ัง 5 หมู่บ้าน 
ประมาณ 6 ตันต่อวัน เม่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็จะนําไปท้ิงท่ีบ่อขยะของเทศบาลตําบลห้วยพลู ซ่ึงต้ังอยู่ในตําบลดอนแฝก 
เนื้อท่ีประมาณ 4 ไร่เศษ เป็นแบบลักษณะเทกอง ซ่ึงปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะเต็มพ้ืนท่ีแล้ว และเป็นบ่อกําจัดขยะท่ีไม่ถูก

สุขลักษณะ  
จากข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.วัดละมุด ย้อนหลังต้ังแต่ปี 2558-2560 พบว่า ปีงบประมาณ 

2558 จ่ายค่าจ้างพนักงาน 388,480 บาท จ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 153,340 บาท จ่ายค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 48,760 บาท จ่าย
ค่ากําจัดขยะ 981,240  บาท รวมเป็นเงิน 1,571,820 บาท ปีงบประมาณ 2559 จ่ายค่าจ้างพนักงาน 409,920 บาท จ่ายค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง 87,540บาท จ่ายค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 125,605 บาท จ่ายค่ากําจัดขยะ 1,071,000บาท รวมเป็นเงิน 
1,694,065 บาท และในปีงบประมาณ 2560 จ่ายค่าจ้างพนักงาน 417,360 บาท จ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 91,960 บาท จ่ายค่า
ซ่อมรถบรรทุกขยะ 71,610บาท จ่ายค่ากําจัดขยะ 999,600 บาท รวมเป็นเงิน 1,580,530 บาท 

แนวโน้มของปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสถานการณ์บ่อขยะเทศบาลตําบลห้วยพลู มีปริมาณขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนท่ี

และเป็นบ่อขยะแบบเทกองซ่ึงไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับปัญหาขยะถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้กําหนด Road 
Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทําเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
2559-2564) สู่แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”ตามแนวทาง”ประชารัฐ”ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) กระทรวง 
มหาดไทยได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด 
สะอาด” ประจําปี พ.ศ.2561 

จากสถานการณ์ปัญหาขยะในพ้ืนท่ีตําบลวัดละมุดและนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย จึงทําให้ 
อบต.วัดละมุด ต้องมีความเสี่ยงในการที่จะประสบปัญหาการหาพ้ืนท่ีท่ีท้ิงขยะต่อไป ซ่ึงแนวโน้มต้องขนไปทิ้งยังพ้ืนท่ีท่ีไกลขึ้น 
และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีสูงข้ึนตาม ท่ีผ่านมา อบต.วัดละมุด ได้ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 
โดยใช้หลัก 3 Rs แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดผลในรูปธรรมเท่าท่ีควร 

จนในปี 2559-2560 กลุ่มแกนนําหมู่บ้านกลาง-ไผ่ขาด หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้
ร่วมกับ อบต.วัดละมุด เสนอโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด เพ่ือขอรับงบประมาณจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาดําเนินการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้สําเร็จ และได้ขยายผลเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม ด้วยการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจาก 
สสส. อีกคร้ัง คือโครงการการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านการจัดการขยะท้ังตําบล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 
  

3.2 พัฒนาการและกลไกการดําเนินงาน  
3.2.1 การก่อตัวจุดจัดการ  

  จุดเริ่ม กลุ่มแกนนําหมู่บ้านกลาง-ไผ่ขาด หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
เป็นแกนนําขับเคลื่อนโครงการจัดการขยะ หมู่ 2 ร่วมกับ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วัดละมุด ริเริ่ม
แนวคิดในการจัดการขยะในชุมชนตําบลวัดละมุด ท้ัง 5 หมู่บ้าน การใช้บทเรียนต้นแบบของโครงการการจัดการขยะในชุมชน

บ้านกลาง-ไผ่ขาด มาต่อยอดดําเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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สุขภาพ (สํานัก 6) และการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย อบต.วัดละมุด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล วัด 
ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการการจัดการขยะในชุมชนตําบลวัดละมุด โดยการขับเคลื่อนโครงการมีผู้บริหารเป็นฟันเฟืองสําคัญ

ในการขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
 

  3.2.2 องค์ประกอบของคณะทํางาน 
  คณะทํางานเกิดข้ึนบนพื้นฐานของจิตอาสาโดยการเชิญชวนจากแกนนําและอาสาสมัคร จํานวน 54 คน 

ประกอบด้วย ชุมชนตําบลวัดละมุดท้ัง 5 หมู่บ้านจํานวน 27 คน ได้แก่ หมู่ 1 จํานวน 5 คน หมู่ 2 จํานวน 5 คน หมู่ 3 จํานวน 
5 คน หมู่ 4 จํานวน 6 คน หมู่ 5 จํานวน 6 คน พระนักพัฒนาจากวัดในพ้ืนท่ีจํานวน 3 วัด จํานวน 6 รูป ได้แก่ วัดใหม่สุคน

ธาราม 2 รูป วัดละมุด 2 รูป และวัดลานแหลม 2 รูป ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี 3 โรงเรียน จํานวน 6 คน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 2 คน โรงเรียนวัดละมุด 2 คน และโรงเรียนบ้านลานแหลม 2 คน บุคลากรภาครัฐ จํานวน 5 
คน ได้แก่ อบต.วัดละมุด 2 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านลานแหลม ให้บริการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลบ้านสวนถ่ัว ให้บริการ จํานวน 3 คน และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี จํานวน 10 คน ได้แก่ ร้านค้าในพ้ืนท่ี 8 คน โรงงานใน

พ้ืนท่ี 2 คน นอกจากนี้ยังมีทีมท่ีปรึกษาที่เป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัดท่ีสามารถหนุนเสริมท้ังด้าน เครือข่าย 
งบประมาณและองค์ความรู้ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ท้ังยังเป็นกําลังใจท่ีสําคัญของคณะทํางาน ได้แก่ นายอําเภอนคร

ชัยศรี ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด  
 

   3.2.3 เงื่อนไขพิเศษของการก่อตัว 
  การก่อตัวของคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการมีการกําหนดจากกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลกระทบหรือ

ผลลัพธ์ของโครงการท่ีเป็นสมาชิกในชุมชน ผนึกกําลังร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชนเพ่ือให้การดําเนินงานสามารถสร้าง

การเปล่ียนแปลงได้ตั้งแต่ขั้นวางแผนงาน การดําเนินงาน การควบคุมติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
โดยได้มีการกําหนดเป้าหมายร่วม คือการ “มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงท้ังตําบลด้านพฤติกรรมการจัดการขยะ การคัดแยกขยะท่ี
ถูกต้อง และการใช้ประโยชน์จากขยะ สู่การลดปริมาณขยะท้ังตําบล” 

 

3.2.4 กระบวนการสําคัญการสร้างกลุ่มแกนนํา 
  การเกิดข้ึนของคณะทํางานสะท้อนให้เห็นกระบวนการที่สําคัญเร่ิมจาก  
   3.2.4.1 การวางแผน (Planning ) เป็นการวางการกําหนดกลุ่มแกนนําเข้าสู่คณะทํางานท่ีมี

ส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการทํางาน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการซ่ึงเป็นการเตรียมการก่อนจัดต้ัง

คณะทํางานเพ่ือให้คณะทํางานสามารถแสดงศักยภาพท่ีส่งผลต่องานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสม

สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.4.2 การจัดโครงสร้างคณะทํางาน (Organizing)  ด้วยการวางแผนผังระดับท่ีแสดง

ความสัมพันธ์กันในคณะทํางาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) ให้เป็นฝ่ายท่ีระบุ

ขอบเขตการทํางานของคณะทํางาน เพ่ือให้เห็นภาพรวมบนฐานของบทบาท ได้แก่  ทีมท่ีปรึกษา ทีมแกนนําชุมชน ทีม

สนับสนุนภายใน และทีมสนับสนุนภายนอก 
   3.2.4.3 การเลือกคนเหมาะกับงาน (Staffing)  เป็นการพูดคุยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในคณะทํางานโดยเน้นความสามารถ ความถนัด และโอกาสในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งเสริมผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดบทบาทหน้าท่ีท่ีคณะทํางาน

กําหนดไว้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1903



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1931 

   3.2.4.4 การอํานวยการ (Directing) โดยหัวหน้าโครงการคือ ผู้ใหญ่สําเริง ชูชะเอม เป็นผู้มี

บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน และเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดด้านการจัดการขยะในพ้ืนท่ี จากการเป็นตัวแบบ

ความสําเร็จในโครงการจัดการขยะในระดับหมู่บ้าน อีกท้ังเป็นผู้มีศิลปะในการบริหารงาน ได้แก่ภาวะผู้นํา (Leadership)  
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจ (Decision making) เป็นผู้อํานวยการการ

ขับเคลื่อนเพ่ือให้คณะทํางานมีทิศทางท่ีชัดเจน ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ นอกจากนี้ยังผู้ท่ีมีอิทธิพลทางสังคม ได้แก่ นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บา้นท้ัง 5 หมู่บ้าน มามีส่วนร่วมในการร่วมกันอํานวยการการขับเคล่ือนโครงการ 
   3.2.4.5 การประสานงาน (Coordinating)  คณะทํางานมีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดําเนินงานมีทิศทางเดียวกันบนความเข้าใจเดียวกัน และเป็นไปด้วย

ความราบร่ืน 
    3.2.4.6 การรายงานผล (Reporting)  เป็นกระบวนการท่ีคณะทํางานจัดให้มีการปฏิบัติในการ

ประชุมประจําเดือนท่ีจัดขึ้นเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือแจ้งความก้าวหน้าของโครงการที่ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ก่อนหน้า สรุปข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้า พร้อมท้ังรายงานปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหา

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการสร้างกลุ่มแกนนํา 
 

 3.3 ความสําเร็จและผลลัพธ์ 
  3.3.1 เกิดคณะทํางานระดับตําบล 
   การดําเนินการด้านการจัดการขยะจากเดิมเป็นภาระหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด มีการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีมาจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและผู้บริหาร ไม่มีการจัดต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะใน

พ้ืนท่ีท่ีมาจากภาคประชาชน หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาจากขยะในตําบล มีเพียง

คณะทํางานท่ีขับเคลื่อนโครงการเดิมท่ีเคยได้รับการสนับสนุนซ่ึงเป็นโครงการย่อยท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือพ้ืนท่ีหมู่ 2 ตําบลวัด

ละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงทําให้คณะทํางานท่ีเกิดข้ึนเป็นตัวแทนชุมชนในหมู่ 2 เท่านั้น 

การประชุม
ประจําเดือน 

วางแผน 
(Planning ) 

จัดโครงสร้าง
คณะทํางาน 

(Organizing)   

เลือกคนเหมาะ 
กับงาน (Staffing) 

อํานวยการ 
(Directing) 

การประสานงาน 
(Coordinating) 

รายงานผล 
(Reporting) 

การประชุม
ประจําเดือน 
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   เม่ือได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือดําเนินโครงการในปี 2561 พ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ิมข้ึนเป็นการจัดการขยะในพ้ืนท่ีวัด

ละมุดท้ังตําบลจึงได้มีการจัดต้ังคณะทํางานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ อบต. รพ.สต. โรงเรียน วัด ร้านค้า 
โรงงาน ผู้นําและตัวแทนชุมชนท้ัง 5 หมู่ รวม 56 คน เกิดข้อตกลงของคณะทํางานท่ีชัดเจน และร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงาน

เพ่ือดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

   3.3.2 เกิดการปลุกพลัง”พลเมืองอาสา” 
   การขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือจัดการขยะในชุมชนแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มท่ีเป็นคณะทํางาน หรือเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเท่านั้น ซ่ึงส่งผลให้การดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม

อ่ืนๆ ในชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้ หรือมีความก้าวหน้าช้า หรือเกิดผลลัพธ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพคือไม่สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงได้ 
   เม่ือคณะทํางานครบองค์ประกอบการขับเคลื่อนท้ังตําบลก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทํางานด้านการจัดการขยะ 
ท่ีประกอบด้วย วัด โรงเรียน อบต. รพ.สต. เด็กเยาวชน ตัวแทนหมู่บ้าน โรงงาน และร้านค้าจนเกิดเป็นกิจกรรม เปิดตัวงาน 
“วัดละมุด หยุดขยะ” ถือเป็นงานท่ีระดมพลังภาคีเครือข่ายจากภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีบทบาทในการปลุกพลังคน

จิตอาสา ร่วมจัดการขยะในชุมชน โดยภายในงานมีการเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัด โรงเรยีน อบต. รพ.สต. เด็ก
เยาวชน ตัวแทนหมู่บ้าน โรงงาน และร้านค้าในพ้ืนท่ี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมกิจกรรม “วัดละมุดหยุดขยะ” 
มีการรณรงค์การจัดการขยะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะจากพ้ืนท่ีข้างเคียงท่ีประสบความสําเร็จ และยังถือว่าเป็น

การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ดังภาพท่ี 2 
 

     

ภาพท่ี 2 กิจกรรม เปิดตัวงาน “วัดละมุด หยุดขยะ” 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1905



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1933 

3.3.3 เกิดมาตรการการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 
   ท่ีผ่านมา อบต.วัดละมุด ได้ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยใช้หลัก 3 
Rs แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดผลในรูปธรรมเท่าท่ีควร และยังไม่เกิดข้อตกลงท่ีมาจากชุมชนกลุ่มเป้าหมายอย่าง

แท้จริง แต่หลักจากท่ีได้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางและข้อตกลงในการจัดการขยะของพ้ืนท่ีหมู่ 2 ตําบลวัดละมุด ด้วยการ
จัดเวทีในหมู่บ้านทุกหมู่เพ่ือร่วมกันเสนอแนะข้อตกลงในการจัดการขยะร่วมกัน ทําให้เกิดกติกาการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยยึดตามแนวทางของหมู่ท่ี 2 คือ ประชาชนเร่ิมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และนําขยะท่ีคัดแยกแล้วมาจําหน่ายทุก

วันท่ี 10 ของทุกเดือน โดยมี บริษัทวงศ์พานิช ท่ีเดิมทีเป็นองค์กรเครือข่ายจากเอกชนท่ีเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการที่จัดข้ึน

ใน หมู่ท่ี 2 มาเพิ่มจุดรับซ้ือกระจายครบทั้ง 5 หมู่ นอกจากน้ีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนคือมาตรการปลอดขยะในหน่วยงานราชการให้

ประกาศเป็น "เขตปลอดโฟม" ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการคือองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด 
 

  3.3.4 เกิดต้นแบบความสําเร็จ 
   ชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 5 หมู่ยังไม่มีแบบอย่างในการจัดการขยะในครัวเรือน หรือการจัดการขยะจากต้น

ทาง จึงทําให้ขาดแรงเสริมท่ีเป็นรูปธรรม และขาดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยใน
การดําเนินโครงการได้มีการจัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบ ด้วยวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือแข่งขันและมอบรางวัล

ให้กับครัวเรือนท่ีมีการจัดการขยะท่ีดี ทําเกิดครัวเรือนต้นแบบ จํานวน 10 ครัวเรือน ท่ีเข้าร่วมโครงการและร่วมเรียนรู้วิธีการ

จัดการขยะ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในระดับชุมชนและวัด จนทําให้เกิดหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น และเกดิวัดต้นแบบปลอดขยะ 
 

3.3.5 ประชาชนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ 
    จากการดําเนินโครงการมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีกําหนดไว้ได้แก่ การประชุมทําความเข้าใจ

คณะทํางานและแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการกําหนดกติกาข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน ลงพ้ืนท่ีสํารวจปริมาณขยะและการ

ใช้ประโยชน์จากขยะ  การรณรงค์การจัดการขยะ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การติดตามการคัดแยกขยะ อบรมให้ความรู้

การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ การสร้างรายได้ การจัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์ขยะ การประชาสัมพันธ์กติกาหรือ

ข้อตกลงร่วมกัน การส่งเสริมการจัดการขยะท่ีต้นทาง การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบริหารจัดการขยะที่ดี 
จัดการประกวดต้นแบบระดับครัวเรือน ชุมชน ส่วนราชการวัด และมอบรางวัล การคืนข้อมูลสรุปถอดบทเรียน ส่งผลให้เห็น

ชัดเจนจากปริมาณของท้ังตําบลท่ีลดลงจาก 6 ต้นต่อวัน เหลือเพียง 4 ตันต่อวัน ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ 
เฉลี่ยเดือนละ 200 บาท 
 
4. บทสรุป  
 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม สรุปประเด็นความสําเร็จ

ได้แก่ “ประชาชนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ” เม่ือพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ สรุปได้ว่า 
 

4.1 พัฒนาการและกลไกการดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม 
สรุปได้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นคณะทํางานบนพ้ืนฐานของจิตอาสา และมีตัวแบบท่ีมีทิศทางการ

ดําเนินงานจนเกิดผลสําเร็จมาแล้วนั้น จะสามารถปลุกพลังในชุมชนให้เกิดการต่ืนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ระดับการก่อ

ตัวของจุดจัดการ การมองเห็นปัญหาจากการดําเนินการบนองค์ความรู้ในรูปแบบของโครงการ ช่วยให้ชุมชนได้มีการวิเคราะห์

สภาพปัญหา บริบทของชุมชน จนสามารถมองเห็นว่าองค์ประกอบของคณะทํางานท่ีจะเข้ามาขับเคล่ือนโครงการนั้นจะต้อง

เป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย และมีการจัดกระบวนการกลุ่มแกนนํา เร่ิมจากการวางแผน 
(Planning ) การจัดโครงสร้างคณะทํางาน (Organizing)  การเลือกคนเหมาะกับงาน (Staffing)  การอํานวยการ (Directing) 
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การประสานงาน (Coordinating)  และการรายงานผล (Reporting) เพ่ือให้กลุ่มแกนนําเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อ่ืนและ

พัฒนาชุมชนได้ 
 

  4.2 ความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม  
สรุปได้ว่า ความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม เกิดจาก
การวางแผนที่มีการกําหนดบันไดผลลัพธ์ ท่ีมีผลลัพธ์ในระดับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวต้ัง ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการหรือ

กิจกรรมท่ีจะต้องจัดข้ึนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังภาพท่ี 3  
 

 
  

ภาพท่ี 3 บันไดผลลัพธ์โครงการการจัดการขยะของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม 
 
โดยสรุปกิจกรรมสําคัญและเงื่อนไขความสําเร็จของกิจกรรมได้ดังน้ี 

  4.2.1 กิจกรรมสําคัญ 
    4.2.1.1 ประชุมทําความเข้าใจเป้าหมายของโครงการและจัดต้ังคณะทํางานท่ีครบองค์ประกอบ

พร้อมกําหนดกติกาของคณะทํางาน 
     4.2.1.2 งานเปิดตัวกิจกรรม “วัดละมุดหยุดขยะ” ท่ีมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 300 คน 
     4.2.1.3 การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
    4.2.1.4 การประกวดครัวเรือนตันแบบระดับครัวเรือน และระดับชุมชน 
     4.2.1.5 การเก็บข้อมูลหลังจากดําเนินโครงการ 

  4.2.2 เงื่อนไขความสําเร็จของกิจกรรม 
     4.2.2.1 ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.วัดละมุด) มีวิสัยทัศน์ และนโยบายสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1907



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1935 

     4.2.2.2 ผู้บริหารท้องถ่ินมีภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดท่ีสามารถช่วยหนุนเสริมและเติมเต็มใน

ส่วนท่ีต้องการการสนับสนุนจากภายนอก 
    4.2.2.3 คณะทํางานมีความเป็นพลเมือง มีองค์ความรู้และมีความเข้มเข็ง 
    4.2.2.4 มีการจัดหารางวัลของแจกเพ่ือจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
    4.2.2.5 ทุนทางสังคมของพ้ืนท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    4.2.2.6 มีการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
    4.2.2.7 มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจนตามศกัยภาพของบุคคล 
    4.2.2.8 แกนนํามีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลของโครงการ 
    4.2.2.9 ประชาชนท้ัง 5 หมู่บ้านร่วมเสนอแนะข้อตกลงเพ่ือกําหนดเป็นมาตรการ 
    4.2.2.10 คณะทํางานมีทีมจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูล 

 นอกจากนี้ การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด จ.นครปฐม ยังต้องการการ
วิเคราะห์โอกาสความย่ังยืนของการดําเนินงานเพื่อนํามาพัฒนาการดําเนนิงานสู่ความย่ังยืนได้ต่อไป 
 
5. เอกสารอ้างอิง  
 

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. (2561). รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด“การจัดการ
ขยะมูลฝอย”ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561). ผลการดําเนินงานหน่วยจัดการนครปฐม. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
ศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด. (2560). รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด 
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การศึกษาความต้องการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

The Study of Needs and Factors that‘s Effect for Decision to Buy a House  
of People in Muang District at Uttaradit Province 

 

เจนศักด์ิ คชนิล1*  ธนภูมิ เฟ่ืองเพียร1  และปัญจพล ไทยปิยะ1 
 

1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*jensakpanda@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษานี้ มุ่งเพ่ือศึกษาความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัย โดยใช้เคร่ืองมือในการศึกษา

คือ แบบสอบถาม 5 ระดับความคิดเห็น ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มข้าราชการในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จํานวน 363 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ประชาชน
มีความต้องการบ้านเดี่ยวราคา 1 - 1.5 ล้านบาท มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา เป็นบ้าน 2 ชั้น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตกแต่งแบบทันสมัย ทาสีแบบเรียบไม่มีลวดลาย มีการจัดสวนรอบนอกตัวบ้าน มีท่ีจอดรถ 2 คัน และมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ สําหรับเด็ก 
ปัจจัยสําคัญท่ีสุดในด้านภาพรวม คือ ด้านราคา (Mean = 4.28) ปัจจัยสําคัญได้แก่ บ้านได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรม (Mean = 4.84) ราคาขายต่ํา (Mean = 4.73)  โครงสร้างบ้านมีความคงทนแข็งแรง (Mean = 4.68)  มีระบบ
คอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน (Mean = 4.65)  มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้ (Mean = 
4.57) ความรวดเร็วและชัดเจนของผู้ให้บริการท่ีครบถ้วน (Mean = 4.54) เงินดาวน์ต่ํา (Mean = 4.49)  ราคาขายตามท้องตลาด 
(Mean = 4.46)  มีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษาทางการเงิน (Mean = 4.41)  และสไตล์/ รูปแบบบ้าน มีความทันสมัย 
(Mean = 4.35)  เรียงตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ความต้องการ  ปัจจัย  ท่ีพักอาศัย  บ้านเดี่ยว   
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Abstract 
 

The objectives of this study are To study the needs and factors affecting the decision to buy a 
house. Tool using questionnaires 5 level. Data was collected from the samples in Muang district at Uttaradit 
Province 363 people. Data were analyzed using descriptive statistics with is mean value and standard 
deviation. It’s found that people needs a house price 1 - 1.5 million, 2 bedroom and 2 toilet, 2 floors, 
structure is reinforced concrete, Modern style, smooth color, garden around the house, 2 cars parking, 
and other equipment for the children. The most important factor in the overall is the price (Mean = 4.28).  
The important factors are Consist of The house standard according to engineering / Architecture (Mean = 
4.84), price (Mean = 4.73), Structure are strong and durability (Mean = 4.68), Computer system in the selection 
of a house (Mean = 4.65), web site to visit and have the information that can attract (Mean = 4.57), Quick 
and clear of the carrier possesses (Mean = 4.54), little down payment (Mean = 4.49), the market price 
(Mean = 4.46), the agent bank financial consulting (Mean = 4.41), and style/format for modern homes  
(Mean = 4.35) respectively.  
 
Keywords: needs, factors, residence, house 
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1. บทนํา  
 

ความต้องการท่ีอยู่อาศัยนับเป็นความจําเป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตของมนุษย์และความต้องการในแต่ละปีย่อมมี

อยู่อย่างต่อเนื่องตามสภาวะการเพิ่มข้ึนของครัวเรือนและกําลังรายได้ท่ีเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ จากปัญหาของการเกิด

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในที่ผ่านมา ทําให้ตลาดท่ีอยู่อาศัยมีอัตราเติบโตท่ีชะลอลงตามไปด้วยเพราะเป็นปัจจัยลบท่ีส่งผลต่อ

อํานาจการซื้อท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงให้ผู้ท่ีคิดจะซ้ือท่ีอยู่อาศัยจําเป็นต้องเพ่ิมความระมัดระวังและรอบคอบในการวางแผนซ้ือท่ีอยู่อาศัย

มากข้ึน แต่ถึงอย่างไรก็ตามความต้องการที่อยู่อาศัยก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ

สนับสนุนโครงการบ้านประชารัฐโดยให้วงเงินสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประชาชนในอัตรา

ดอกเบี้ยระดับตํ่า เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน ข้าราชการ รวมถึงผู้มีรายได้ไม่แน่นอน ท่ีไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยมาก่อน มี
ท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยสําหรับการให้วงเงินสินเชื่อสําหรับประชาชนเพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศัยนั้น ได้
กําหนดให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนแทนผู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัย รวมถึงสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วม

โครงการบ้านประชารัฐยังผ่อนคลายสัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ของผู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัยให้ไม่เกินร้อยละ 50-80 การอนุมัติสนับสนุน

โครงการบ้านประชารัฐ จะก่อให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทประมาณ 33,000-40,000 หน่วย โดยผู้
ซ้ือท่ีอยู่อาศัยจากโครงการบ้านประชารัฐ มีความต้องการวงเงินสินเชื่อโดยเฉลี่ยต่อรายไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีท่ีอยู่อาศัยคงค้างเหลือขายราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สามารถระบายสินค้าได้มากข้ึน  
(ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2559 : ออนไลน์)   

ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีจํานวนประชากรโดยประมาณ 450,000 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
ความต้องการท่ีพักอาศัยของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงมีมากขึ้น เนื่องจากท่ีพักอาศัยถือเป็นปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิต

ของครอบครัว เหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร

สังเกตได้จากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น การเกิดข้ึนใหม่ของธุรกิจอพาทเมนท์และบ้านจัดสรรในจังหวัด

อุตรดิตถ์ท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับนโยบายของรัฐท่ีเข้ามากระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทําให้เป็นโอกาสทอง

สําหรับผู้ลงทุนและเท่ากับเป็นการเปิดทางเลือกให้แก่ลูกค้าโดยกว้างขวางมากข้ึน จากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรในจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรมากกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเป็น

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความต้องการท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวของประชาชน

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะทําให้ทราบถึงความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผู้บริโภคและจะได้นําไปเป็นข้อมูลท่ีทําให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้พัฒนาคุณภาพงานให้

สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 ศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
3. คําถามในการวิจัย 
 

3.1 ความต้องการท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบไปด้วยลักษณะใดบ้าง 
3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีสําคัญประกอบไป

ด้วยปัจจัยใดบ้าง 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ท่ีพักอาศัยเป็นสิ่งจําเป็นของการดํารงชีวิต ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยจึงเป็นสิ่งท่ีควร

พิจารณาเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความต้องการที่สอดคล้องกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของท้ังสองฝ่าย

ทฤษฎีและการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 
 

 4.1 ที่พักอาศัย  
ท่ีพักอาศัยในท่ีนี้มุ่งเน้นไปท่ีบ้านเด่ียว เนื่องจากเป็นท่ีนิยมของประชาชนในปัจจุบัน บ้านเด่ียวให้ความรู้สึกเป็น

ส่วนตัวในการอยู่อาศัยและมีบริเวณท่ีทําให้รู้สึกโล่ง โปร่ง ลักษณะท่ัวไปของบ้านเด่ียวมี 3 รูปแบบ คือ บ้านชั้นเดียว บ้านเด่ียว 
2 ชั้น และบ้านเด่ียว 3 ชั้น การจัดสรรบ้านเด่ียวนั้นกฎหมายกําหนดให้ต้องมีขนาดท่ีดินไม่ต่ํากว่า 50 ตารางวา โดยท่ีดินต้องมี

หน้ากว้างติดถนนไม่ต่ํากว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร (ราชกิจจานุเบกษา, 2545) ลักษณะของบ้านเด่ียวแสดงดังภาพท่ี 1 
 

   

ภาพที่ 1 ลักษณะของบ้านเดี่ยว 
ที่มา: บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จํากัด, 2561, (ออนไลน์) 

 

 4.2 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีพักอาศัย 
 การเลือกท่ีอยู่อาศัยของแต่ละบุคคลสามารถพิจารณาปัจจัยหลักสําคัญได้เป็น 2 ประการ คือ ปัจจัยภายนอกและ

ปัจจัยภายในซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน รายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัย

ของแต่ละบุคคล โดยเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ สภาพแวดล้อมท่ีดีต่อการอยู่อาศัย ความสะดวกในการ
เดินทางเข้าออก มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี สภาพของวัฒนธรรมท่ีดี (ชัยยะ พัฒนะเจริญ, 2539: 39) 
  4.2.2 ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นผลจากลักษณะของวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัยของแต่ละบุคคลโดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญประกอบด้วย ราคาท่ีอยู่อาศัยซ่ึงสัมพันธ์กับรายได้และ

ความสามารถในการผ่อนชําระของผู้อยู่อาศัย รูปแบบท่ีพักอาศัยท่ีสัมพันธ์กับขนาดของครอบครัว สภาพแวดล้อมท่ีดี ความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีสาํคัญต่างๆ (นภาพร มโนรุ่งเรืองรัตน์, 2541: 31) 
 

4.3 พฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือที่พักอาศัยของผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการในการหาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จนเกิดการตัดสินใจซ้ือ โดยอาจมี

สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองภายใน (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside 
Stimulus) ในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถผลิต

สินค้าหรือบริการได้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค นําไปสู่การจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจน
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สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการเดิมให้ดีย่ิงข้ึน แนวทางในการดําเนินงานทางการตลาดสําหรับการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีพักอาศัยของผู้บริโภคท่ีสําคัญ คือทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps (อุรุยา สุขวิบูลย์, 2549: 39-41) 
 4.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ซ่ึงผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกคา้และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 4.3.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน การกําหนดราคาการให้บริการต้องมี

ความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการท่ีต่างกัน 
 4.3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมใน

การนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทําเลท่ีตั้ง และช่องทางในการนําเสนอบริการ  
 4.3.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์

ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 
 4.3.5 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 

 4.3.6 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ท้ังทางด้ายกายภาพและ

รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน 
และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 

 4.3.7 ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน

ด้านการบริการ ท่ีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

ประทับใจ 
 

4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สุมาลี ทศพรวิชัย (2554) ทําการศึกษาการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การได้รับส่วนลด ของแถม และโปรโมชั่นพิเศษท่ีน่าสนใจให้ลูกค้า การมีบ้านตัวอย่างให้ชมก่อน

การตัดสินใจ นั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี 
บุญชัย สกุลโชติกําโร และสุชนนี เมธิโยธิน (2558) ท่ีได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรของ

ผู้บริโภคในอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา บริษัทแกรนด์เซ็นทรัลปาร์ค จํากัด พบว่าประเด็นเงินดาวน์ต่ําหรือ

สามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองมาคือด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพบ้านและทําเลท่ีตั้ง ด้าน
การมีการจัดสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการย่ืนกู้ของลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยตํ่าด้านอัตราการผอ่นชําระเงินดาวน์ต่อเดือนมีความ

เหมาะสม ด้านความหลากหลายของราคาบ้านให้เลือกหลายระดับ 
 ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรร ซ่ึงได้แก่ การมีส่วนลด การแจก แถม มี
โปรโมชั่นพิเศษท่ีน่าสนใจให้ลูกค้า การมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือบ้าน มีการ
รับประกันผลงานและรับประกันบ้านให้ลูกค้า การมีพนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัยไมตรี
ท่ีดีต่อลูกค้า การมีวิศวกร สถาปนิก หรือมัณฑนากรคอยให้คําแนะนําความรู้เทคนิคท่ีดีแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการก่อนและ

หลังการขายที่ดี 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเด่ียวของประชากรอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวิธีดําเนินการ
วิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
 

 5.1 การศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเด่ียวจากแหล่งข้อมูล 
เช่น เอกสารงานวิจัย หนังสือ อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ  
 

 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ท้ังหมดจํานวน 450,000 คน การวิจัยนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive Sampling) คัดเลือกเฉพาะกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร พบว่ากลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มลูกค้ามากกว่าร้อยละ 80 ในการซ้ือ
ท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเด่ียว การวิจัยนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธี Yamane ได้จํานวน 363 คน (Yamane, 1973) 

 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือวิจัยชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมาก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวกและใช้วัดผลได้อย่างกว้างขวาง 
โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบไปด้วย หนังสือนําหรือคําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และคําถามเกี่ยวกับ

คุณลักษณะหรือตัวแปรท่ีจะวัด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและ

ลักษณะความต้องการท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราคาท่ีพักอาศัย จํานวนห้อง ลักษณะของที่พักอาศัย โครงสร้าง
ของท่ีพักอาศัย การตกแต่งท่ีพักอาศัย สีของท่ีพักอาศัย การตกแต่งภายนอกท่ีพักอาศัย พ้ืนท่ีจอดรถ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคล ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบกําหนดค่าคะแนนระดับความสําคัญ (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัด

ทัศนคติของลิเคอร์ท (Likert Scale) ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended Form) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 

5.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยในท่ีนี้ได้แก่แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 ศึกษาคุณลักษณะท่ีจะวัดผล พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือ

สมมติฐานการวิจัย จากนั้นศึกษาคุณลักษณะหรือตัวแปรท่ีจะวัดให้เข้าใจอย่างละเอียดท้ังเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 5.4.2 กําหนดประเภทของข้อคําถาม ประกอบด้วย คําถามปลายเปิดซ่ึงเป็นคําถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

ตอบได้อย่างเต็มท่ี และคําถามปลายปิดซ่ึงเป็นคําถามท่ีผู้วิจัยมีแนวคําตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 
 5.4.3 การร่างแบบสอบถาม ดําเนินการร่างข้อคําถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะวัด  
 5.4.4 การปรับปรุงแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน 
 5.4.5 วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 

วิธี ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่แบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมท่ี

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1914 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

1942 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ต้องการวัดค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ดัชนีความเหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาของข้อคําถามเป็นรายข้อ (Index of item 
Objective Congruence : IOC ≥ 0.5) และความเท่ียง (Reliability) คือ การท่ีแบบสอบถามให้ผลการวัดท่ีแน่นอนคงท่ี สถิติ
ท่ีใช้ได้แก่ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอนบาร์ช (Conbach’s Alpha Coefficient : α ≥ 0.7) ในท่ีนี้ α ≥ 0.932 

 5.4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ทําการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้จากผลการวิเคราะห์คุณภาพของ

แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคําหรือสํานวน เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ 
 5.4.7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพ่ือนําไปใช้จริง 
 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 363 คน ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยการคัดกรองเป็นหมวดหมู่ เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยต่างๆท่ีศึกษาวิจัย 
 
6. ผลการวิจัย 
 

จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและลักษณะความต้องการท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ

แสดงผลค่าคะแนนสูงท่ีสุดเป็นร้อยละได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปและลักษณะความต้องการท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัย ผลการวิจัย (%) ปัจจัย ผลการวิจัย (%) ปัจจัย ผลการวิจัย (%) 

เพศ หญิง (51%) รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 (28%) การตกแต่ง ทันสมัย (55%) 
อายุ 31-40 ป ี(42%) ราคาท่ีพักอาศัย 1ล้าน - 1.5ล้าน (41%) ส ี พ้ืน (56%) 
ระดับการศึกษา ป.ตรี (82%) จํานวนห้อง 2นอน-2น้ํา (38%) ตกแต่งภายนอก จัดสวน (55%) 
สถานภาพสมรส สมรส (46%) ลักษณะ 2 ชั้น (50%) ท่ีจอดรถ 2 คัน (38%) 
อาชีพ ข้าราชการ (71%) โครงสร้าง ค.ส.ล. (65%) อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือเด็ก (38%) 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานะ

สมรส อาชีพรับราชการ รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ราคาท่ีพักอาศัยท่ีสนใจคือ 1 ล้าน – 1.5 ล้านบาท มีจํานวน 2 
ห้องนอน 2 ห้องน้ํา ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งแบบทันสมัย ทาสีแบบเรียบไม่มี

ลวดลาย มีการจัดสวนรอบนอกตัวบ้าน มีท่ีจอดรถ 2 คัน และมีอุปกรณ์อ่ืนๆสําหรับเด็กด้วย 
จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัย สามารถแสดงผลค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และลําดับความสําคัญของปัจจัยสามารถแสดงไดด้ังตารางท่ี 2-10 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ข้อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ Mean S.D. ลําดับ 
 1 สไตล์/ รูปแบบบ้าน มีความ

ทันสมัย 
4.35 0.48 3 

2 บ้านได้มาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม 
4.84 0.37 1 

3 ใช้วัสดุคุณภาพดีในการสร้าง

บ้าน 
3.86 0.35 4 

4 พ้ืนท่ีใช้สอยเพียงพอต่อความ

ต้องการภายในบ้าน 
3.84 0.37 6 

5 การจัดตําแหน่งห้องต่างๆ

ภายในบ้านท่ีมีความเหมาะสม 
3.76 0.44 5 

6 ขนาดท่ีดินและตัวบ้าน 3.38 0.49 8 
7 การรับประกันความเสียหาย

ของตัวบ้าน 
3.35 0.48 9 

8 คุณภาพของกระเบื้องและ 
สุขภัณฑ์ 

3.27 0.45 10 

9 โครงสร้างบ้านมีความคงทน

แข็งแรง 
4.68 0.48 2 

10 ความน่าเชื่อถือของโครงการ 3.54 0.51 7 
 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยด้านราคา 
ข้อ ปัจจัยด้านราคา Mean S.D. ลําดับ 
1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3.68 0.48 6 
2 เงินดาวน์ต่ํา 4.49 0.51 2 
3 ราคาขายต่ํา 4.73 0.45 1 
4 เงินจองต่ํา 4.19 0.40 7 
5 มีส่วนลดพิเศษ 3.43 0.50 8 
6 ความเหมาะสมของราคากับ

คุณภาพของบ้าน 
4.24 0.44 4 

7 ราคาขายตามท้องตลาด 4.46 0.51 3 
8 ราคาประเมินท่ีดิน 4.05 0.23 5 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ข้อ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย 
Mean S.D. ลําดับ 

 1 ทําเลท่ีตั้งของสํานักงานขายใน

การติดต่อสะดวกในการ

เดินทาง 

3.19 0.40 5 

2 มีเว็บไซค์ให้เข้าชมและมีข้อมูล

ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
4.57 0.50 1 

3 ทําเลท่ีตั้งของโครงการอยู่ใกล้

ระบบขนส่ง 
3.11 0.32 6 

4 สถานท่ีตั้งบริษัทเพ่ือการ

ติดต่อสามารถเดินทางสะดวก 
3.32 0.48 3 

5 การจัดแสดงผลงานใน

สํานักงานขายแสดงสินค้า 
3.49 0.51 2 

6 มีท่ีจอดรถสะดวก กว้างขวาง 3.27 0.45 4 
 

ตารางท่ี 5 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
ข้อ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด Mean S.D. ลําดับ 
 1 พนักงานขายมีความรู้และมีใจ

ให้บริการ 
3.97 0.16 4 

2 มีการรับประกันบ้าน 3.73 0.45 5 
3 มีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษา

ทางการเงิน 
4.41 0.50 1 

4 มีส่วนลด การแจกโปรโมชั่น

พิเศษ ท่ีน่าสนใจให้ลูกค้า 
4.03 0.16 3 

5 มีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสม

ผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อน

ตัดสินใจซ้ือบ้าน 

3.59 0.50 6 

6 พนักงานแต่งกายดีกริยาสุภาพ 3.41 0.50 7 
7 พนักงานสามารถเสนอ

ทางเลือกอ่ืนเม่ือท่านต้องการ 
4.16 0.37 2 
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ตารางท่ี 6 ปัจจัยด้านการจัดการ 
ข้อ ปัจจัยด้านการจดัการ Mean S.D. ลําดับ 
 1 สามารถติดต่อได้ทุกคร้ังเม่ือมี

ปัญหา 
3.81 0.40 7 

2 มีการให้ความสําคัญ ด้าน
ความปลอดภัยสูงสุด 

4.14 0.35 4 

3 มีการปรับปรุงโปรแกรม และ
การบริการโดยอาศัยข้อมูล 
จากความคิดเห็นของลูกค้า 

3.95 0.23 6 

4 ความรวดเร็ว และชัดเจนของ
ผู้ให้บริการท่ีครบถ้วน 

4.54 0.51 2 

5 มีระบบคอมพิวเตอร์ในการ

เลือกแบบบ้าน 
4.65 0.48 1 

6 ระบบคอมพิวเตอร์ทํางาน

อย่างรวดเร็ว 
4.00 0.24 5 

7 มีการให้บริการอย่างเสมอภาค 
ตามลําดับก่อนหลัง 

3.62 0.49 8 

8 สามารถแก้ปัญหา ความ
ขัดข้องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

4.22 0.42 3 

 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ข้อ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 
Mean S.D. ลําดับ 

1 ร่มเงาต้นไม้ 3.70 0.46 5 
2 บรรยากาศภายในหมู่บ้านท่ีดี 3.92 0.28 3 
3 มลพิษทางอากาศ 3.46 0.51 6 
4 ถนน และทางเข้าในหมู่บ้านท่ี

ความปลอดภัย 
4.11 0.32 2 

5 ภายในหมู่บ้านมีความสะอาด 3.78 0.42 4 
6 มีร้านค้าและบริการต่างๆ

ภายในหมู่บ้านอย่างเหมาะสม 
4.32 0.48 1 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 ปัจจัยด้านด้านบุคคล 
ข้อ ปัจจัยด้านด้านบคุคล Mean S.D. ลําดับ 
 1 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานอํานวย

ความสะดวกได้ดี 
3.57 0.50 4 

2 มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความ

ปลอดภัยบริเวณหมู่บ้าน 
3.89 0.32 3 

3 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน แต่ง
กานสุภาพ เรียบร้อย 

3.65 0.48 5 

4 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานมี

กิริยามารยาทท่ีสุภาพ 
เรียบร้อย 

4.08 0.28 2 

5 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานให้

ข้อมูลท่ีถูกต้อง และครบถ้วน 
4.27 0.45 1 

 
ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ภาพรวมทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ ปัจจัยด้านด้านบคุคล Mean S.D. ลําดับ 
1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.01 0.17 6 
2 ปัจจัยด้านราคา 4.28 0.16 1 
3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย 3.57 0.20 7 
4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 4.06 0.17 5 
5 ปัจจัยด้านการจดัการ 4.25 0.21 2 
6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 
4.09 0.22 4 

7 ปัจจัยด้านบุคคล 4.10 0.19 3 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญ 10 อันดับแรก 
ข้อ ปัจจัยด้านด้านบคุคล Mean 
1 บ้านได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/

สถาปัตยกรรม 
4.84 

2 ราคาขายต่ํา 4.73 
3 โครงสร้างบ้านมีความคงทนแข็งแรง 4.68 
4 มีระบบคอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน 4.65 
5 มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลท่ีสามารถ 4.57 

ข้อ ปัจจัยด้านด้านบคุคล Mean 
ดึงดูดความสนใจได้ 

6 ความรวดเร็ว และชัดเจนของผู้ให้บริการท่ี

ครบถ้วน 
4.54 

7 เงินดาวน์ต่ํา 4.49 
8 ราคาขายตามท้องตลาด 4.46 
9 มีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษาทางการเงิน 4.41 
10 สไตล์/ รูปแบบบ้าน มีความทันสมัย 4.35 

 

จากตารางท่ี 2-10 เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยแบบรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ี

สําคัญ คือ บ้านได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม (Mean = 4.84),  ปัจจัยด้านราคาท่ีสําคัญ คือ ราคาขายต่ํา 
(Mean = 4.73), ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสําคัญ คือ มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
(Mean = 4.57), ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดท่ีสําคัญ คือ มีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษาทางการเงิน (Mean = 4.41), ปัจจัย

ด้านการจัดการท่ีสําคัญ คือ มีระบบคอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน (Mean = 4.65), ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ี

สําคัญ คือ มีร้านค้าและบริการต่างๆภายในหมู่บ้านอย่างเหมาะสม (Mean = 4.32), และปัจจัยด้านด้านบุคคลท่ีสําคัญ คือ 
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน (Mean = 4.27) เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพัก

อาศัยแบบภาพรวม พบว่าปัจจัยด้านท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (Mean = 4.28) ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บ้านได้

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม และราคาขายตํ่า 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

ความต้องการท่ีพักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ บ้านเด่ียวราคา 1–1.5 ล้านบาท มี 2 
ห้องนอน 2 ห้องน้ํา เป็นบ้าน 2 ชั้น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งแบบทันสมัย ทาสีแบบเรียบไม่มีลวดลาย มี
การจัดสวนรอบนอกตัวบ้าน มีท่ีจอดรถ 2 คัน และมีอุปกรณ์อ่ืนๆสําหรับเด็ก ปัจจัยด้านท่ีสําคัญท่ีสุดในภาพรวม คือ ด้านราคา 
ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บ้านได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ราคาขายต่ํา โครงสร้างบ้านมีความคงทนแข็งแรง 
มีระบบคอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้ ความรวดเร็วและ
ชัดเจนของผู้ให้บริการที่ครบถ้วน เงินดาวน์ต่ํา ราคาขายตามท้องตลาด มีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษาทางการเงิน และสไตล์/ 
รูปแบบบ้านมีความทันสมัย เรียงตามลําดับ 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ปัจจัยสําคัญนอกเหนือจากด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแล้ว ยังมีปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจ คือ การมีระบบคอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน การมีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
ความรวดเร็วและชัดเจนของผู้ให้บริการท่ีครบถ้วน และการมีตัวแทนธนาคารให้คําปรึกษาทางการเงินซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ บุญชัย สกุลโชติกําไร และสุชนนี เมธิโยธิน (2558)  
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9. ข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเพียงความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยประเภทบ้านเด่ียวของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น การวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการจัดทําแบบก่อสร้าง และการประมาณราคา

บ้านพักอาศัยด้วยเพ่ือเป็นประโยชน์ในวงวิชาการตลอดจนการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสร้างเครือ่งอัดขยะโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนเพื่อแก้ปัญหา 

พื้นท่ีจัดเก็บขยะในชุมชนจังหวัดน่าน  
Creating a Prototype of a Garbage Compactor by Using Community Participation 

Processes to Solve Garbage Collection Problems in the Nan Community 
 

พงษ์ธร วิจิตรกูล  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
w.pongtorn@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
 บทความน้ีนําเสนอข้ันตอนการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยที่สามารถผลิตและใช้ในชุมชน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายตามพื้นท่ี ชุมชนสามารถผลิตและซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง กระบวนการ
คิดวิเคราะห์จะทําโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย คือฝ่ายนักวิชาการ ฝ่ายชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือทําการร่วมวิเคราะห์
หาแนวทางการออกแบบและพัฒนาต้นแบบเคร่ืองอัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน โดยข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง  
ในชุมชนป่าคา จังหวัดน่าน จํานวน 15 ครัวเรือน พบว่าขยะส่วนใหญ่ท่ีชุมชนต้องการทําการอัดก้อนคือ ขยะจําพวกกระป๋อง
อลูมิเนียม และขวดพลาสติก ท่ีจําหน่วยท่ัวไปตามท้องตลาด มีค่าความต้านทานต่อการเสียรูปสูงสุดประมาณ 6 เมกะปาสคาล 
ส่วนขวดพลาสติกมีค่าความต้านทานต่อการเสียรูปสูงสุดประมาณ 3 เมกะปาสคาล จากนั้นทําการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ของอุปกรณ์สร้างแรงกดเพ่ือหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในชุมชน คือ แม่แรงกระปุกไฮโดรลิค จากน้ันจึงนําข้อมูลเหล่านี้มาออกแบบ
และพัฒนาเครื่องอัดขยะท่ีสามารถอัดขยะก้อนให้มีขนาด 30 x 30 x 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซ่ึงทําให้สะดวกในการจัดเก็บ
และเคล่ือนย้าย เม่ือนําไปขยายผลสู่ชุมชนพบว่าเคร่ืองอัดขยะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในหน่วยพ้ืนท่ีได้มากข้ึน 
300 % ของการจัดเก็บเดิม ทําให้ขยะท่ีเป็นปัญหาการจัดเก็บในแบบเก่า ไม่เกิดข้ึนอีก และสามารถนํามาขายสร้างรายได้    
แก่ชุมชนได้อีกด้วย 
 
คําสําคัญ: ขยะมูลฝอย  ค่าความต้านทานต่อการเสียรูปสูงสุด  ระบบไฮโดรลิก 
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Abstract 
 
 This research aims to design and develop a prototype of waste compactor for community. Design 
and development is focusing on functional of device that is convenient community to build this machine 
by themselves. Analytical processes had engaged from researcher, community and government for find 
a suitable solution to design and develop a waste compactor for community. A data from 15 sample 
households in Pa Kha community, Nan province was found that community want to make aluminum 
can and plastic bottle to compress for cube waste. The ultimate tensile strength of aluminum can is 6 
MPa and plastic bottle is 3 MPa. Then, comparing between advantage and disadvantage of many types 
of pressure equipment and this equipment was suitable for community is hydraulic gearbox jack. After a 
compressing process, a waste cube has size 30 x 30 x 30 cubic centimeter because it easy to store and 
transport. When applied to the community, it was found that the waste compressors could increase the 
efficiency of garbage collection in the area by 300% of the original storage. Causing garbage that is a 
problem in the old storage Not happening again and can be used to sell, create income, including 
communities. 
 
Keywords: garbage, ultimate tensile strength, hydraulic system 
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1. บทนํา  
 

ชุมชนตําบลป่าคา จังหวัดน่าน มีความรู้ในการจัดการขยะในขั้นต้นทางคือ การคัดแยกขยะ โดยสามารถแยกได้ว่า
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล หรือขยะเปียก และมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเช่น ขวดพลาสติก กระป๋องน้ําอัดลม เป็นต้น โดย
มีการรับซ้ือขยะเหล่านี้ ทางชุมชนจึงมีการจัดเก็บขยะเหล่านี้เพ่ือนําไปขาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง แต่ในขั้นตอน

การเก็บเพ่ือนําไปขายยังใช้วิธีการใส่ถุงดํา หรือทําการบิดขวดพลาสติก และบีบกระป๋องน้ําอัดลมใส่ถุงดําเพ่ือทําการรอขาย แต่
เม่ือรอการขายมีระยะเวลานานถึง 2-3 เดือน ทางชุมชนจะมีปัญหากับพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ เพราะเม่ือชุมชนพบ

ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บไม่พอ ก็จะแก้ปัญหาโดยการนําขยะท่ีใส่พ้ืนท่ีจัดเก็บไม่ได้ นําไปท้ิง ทําให้ไม่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซํ้ายัง
อาจทําให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนอีกด้วย 

 

 
ภาพท่ี 1 เครื่องอัดขยะชุมชนบ้านนาหนุน จังหวัดน่าน 

ที่มา: ข่าวรอบเมืองเหนือ สวท. น่าน สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 

ในการจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของชุมชนเป็นท่ีสนใจของหน่วยงานรัฐ มีการพัฒนาเครื่องอัดขยะชุมชน ในพ้ืนท่ีบ้าน

นาหนุน ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซ่ึงเป็นขยะจากการเกษตรและพลาสติกเหลือใช้ในครัวเรือน โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บขยะ และใช้ต้นทุนการผลิต 5,000 บาท  
ทางนักวิจัย และช่างชุมชนได้ทําการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และพบว่าปัจจุบันชุมชนยังคงมีปัญหาพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการ

จัดเก็บขยะอยู่ เนื่องจากการบีบอัดขยะจําเป็นต้องอาศัยแรงในการอัดหรือบีบเพ่ือส่งผลให้เกิดการเสียรูปของวัตถุ หรือขยะ 
เพ่ือการร่วมกันเป็นกอ้น 
 จากการประชุมระดมความคิดของนักวิจัย ผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชน และช่างชุมชนในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะในชุมชน พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขยะไม่เพียงพอต่อขยะท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละวัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกด หรืออัด ยังมีขีดจํากัดการใช้งาน เช่น การทุ่นแรงทางด้านวิศวกรรมยังไม่มากพอ 
ส่งผลให้กําลังการอัดไม่มากพอท่ีจะทําให้ขยะอัดตัวเป็นก้อน การใช้งานยังไม่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากหลักการ

ทํางานของเคร่ืองอัดในชุมชนปัจจุบันยังเป็นการทุ่นแรงท่ียังต้องอาศัยแรงในการกดหรืออัดอยู่มากพอสมควร 
 นักวิจัยจึงได้ร่วมกับชุมชนตําบลป่าคา ในการพัฒนาและการสร้างต้นแบบเคร่ืองอัดขยะในชุมชนท่ีเหมาะสม เพ่ือ

แก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างต้นแบบเคร่ืองอัดขยะอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และนักวิจัย 
สําหรับเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บขยะต่อหน่วยพ้ืนท่ีในชุมชน 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาต้นแบบเคร่ืองอัดขยะท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในชุมชน 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ี และลดปัญหาการจัดเก็บขยะในครัวเรือน 
 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้นักวิจัยพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะในชุมชน โดยการแก้ปัญหาต้องมี

ความเหมาะสมกับชุมชนมากท่ีสุด องค์ความรู้ท่ีใช้จึงเป็นการเกิดจากท้ังสองฝ่ายคือ ชุมชน และนักวิจัย โดยทางนักวิจัยได้ใช้

องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบเคร่ืองอัดขยะ ซ่ึงอาศัยหลักการการเสียรูปของวัสดุ วัสดุท่ีพบส่วนมากคือวัสดุท่ี

ผลิตจากพลาสติก และอลูมิเนียม โดยวัสดุท้ังสองนี้มีจุดเสียรูปท่ีต่างกัน อลูมิเนียมมีความสามารถในการรับแรงกดมากกว่า

พลาสติก นักวิจัยจึงอ้างอิงค่าแรงกดท่ีจะทําให้อลูมิเนียมเสียรูปมาใช้ในการพัฒนาเคร่ืองอัดขยะ ส่วนชุมชนได้ใช้ความ

เชี่ยวชาญในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ในชุมชน และจากความเชี่ยวชาญของชุมชนท่ีใช้วิธีการบิดขวดพลาสติก บีบกระป๋อง

น้ําอัดลม และพับถุงพลาสติก เข้ามาเป็นส่วนในการช่วยในงานออกแบบคร้ังนี้อีกด้วย ส่วนในด้านของการมีส่วนร่วมของ

นักวิจัยและชุมชนน้ัน นักวิจัยได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการสังเคราะห์ปัญหาขยะในชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ รับรู้ข้อมูลปัญหาท่ีเกิดในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือได้ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมและตรงกับ

ความต้องการของชุมชนมากท่ีสุด และในส่วนสําคัญในการพัฒนาและสร้างเคร่ืองอัดขยะ เช่น การเลือกวัสดุสร้างแรงอัด 
วิธีการประกอบเคร่ือง ช่างชุมชนและตัวแทนชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการท่ีใช้ในงานวิจัยท้ัง 3 ขั้นตอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีใช้ในงานวิจัย สามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 ส่วนของชุมชนจะทําการ

แจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และนักวิจัยจะรับข้อมูลเหล่านั้น และทําการวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหากับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
ซ่ึงเป็นข้ันตอนการวิจัยร่วมกับทางชุมชน เม่ือทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มีความเหมาะสมที่สุด ในข้ันตอนท่ี 2 
นักวิจัยและชุมชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้แก้ปัญหา โดยทางชุมชนจะให้ข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีจะถูกนํามาใช้ในชุมชน ส่วนนักวิจัยจะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ทางหลักการออกแบบ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 2 นี้จะ
ได้ผลการพัฒนาแบบเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนมากท่ีสุด และในข้ันตอนท่ี 3 ทางนักวิจัยและ

ช่างชุมชนจะร่วมกันสร้างต้นแบบเคร่ืองอัดขยะ โดยทางช่างชุมชนจะใช้ความถนัดและวิเคราะห์หาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมใน

ชุมชนมาใช้ และนักวิจัยจะทําการสร้าง ทดสอบหาค่าความคงทน และประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ือง ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 3 นี้

 
ข้ันตอนที่ 1 

 
ข้ันตอนที่ 2 

 
ข้ันตอนที่ 3 

ชุมชน นักวิจัย 

ปัญหาขยะในชุมชน วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา ความเป็นไปได้ทางวิชาการ 

ทางเลอืกในการออกแบบ 
ความต้องการจากชุมชน 

อุปกรณ์สร้างแรงอัด วัสดุใช้ทําโครงสร้าง 

การมีส่วนร่วมในการออกแบบ 

สร้างต้นแบบเครื่องอัดขยะ คืนข้อมลูวิจัยสู่ชุมชน 
ช่างชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการสร้าง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1923



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1951 

เป็นวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาข้ันสุดท้าย โดยการทดสอบเพ่ือนําผลยืนยันต่อชุมชนตัวอย่างและใช้ในการถ่ายทอดองค์

ความรู้แก่ชุมชนท่ีมีความสนใจ 
 

4. ผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือร่วมวิเคราะห์ปัญหา และเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดในชุมชน เริ่ม
ตั้งแต่ลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังปัญหาในชุมชน และร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหา  
 

 
 

ภาพท่ี 3 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมวิเคราะห์ปัญหากับชุมชน 
 

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมวิเคราะห์ปัญหากับชุมชนในช่วงเดือนเมษายนพ.ศ. 2560 ชุมชนได้เสนอปัญหาเรื่อง

ระยะเวลาของผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับซ้ือขยะในชุมชนท่ีมีระยะเวลานาน ส่งผลให้ชุมชนใช้วิธีการคัดแยกขยะท่ีสามารถ

นํามาขายได้ และจัดการเก็บขยะเหล่านั้นในถุงดํา ซ่ึงบางท่ีในชุมชนพบปัญหาสถานท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอกับขยะท่ีต้องการนําไป

ขาย ทําให้ทราบถึงปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะท่ีไม่พียงพอ เนื่องจากวิธีการจัดเก็บของชุมชนนั้นทําโดยการใส่ถุงดําเพ่ือเตรียมนําไป

ขาย จากนั้นทางชุมชนและทางนักวิจัยจึงสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสร้างเทคโนโลยีหนึ่งท่ีสามารถลดพ้ืนท่ี หรือเพ่ิม

ศักยภาพในการจัดเก็บขยะในชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างต้นแบบเคร่ืองอัดขยะในชุมชน โดยนักวิจัยต้องการต้นแบบ

เครื่องอัดขยะท่ีมีความเหมาะสมกับชุมชนมากท่ีสุดจึงออกแบบเคร่ืองอัดขยะโดยขอความร่วมมือกับทางผู้นําชุมชน ตัวแทน

ชุมชน และช่างในชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  
 ผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางชุมชน พบว่าหลักท่ีใช้ในการออกแบบนอกจากหลักทางวิศวกรรมแล้วยังต้อง

คาํนึงถึงความเหมาะสมในการนําไปใช้งานในชุมชนอีกด้วย โดยทางชุมชนให้ข้อมูลชนิดของขยะส่วนใหญ่คือขวดพลาสติก และ
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กระป๋องอลูมิเนียม คุณลักษณะของเครื่องต้องการให้สามารถใช้ได้กับทุกคน และเป็นเคร่ืองท่ีมีขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้ายได้ 
วัสดุท่ีใช้ในการสร้างเป็นวัสดุท่ีสามารถหาได้ในชุมชน หรือง่ายต่อการซ้ือ บํารุงรักษาง่าย ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ทางนักวิจัยได้นํามา

เป็นข้อมูลหลักในการออกแบบเคร่ืองอัดขยะนี้ 

 
ภาพท่ี 4 แนวทางการออกแบบเคร่ืองอัดขยะท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน  

 

 ขั้นตอนออกแบบต่อมาคือ การเลือกใช้นวัตกรรม และวัสดุท่ีใช้ผลิตเคร่ือง ทางนักวิจัยได้สร้างทางเลือกแก่ชุมชนเพ่ือ

ทําการเลือกทางเลือกในการออกแบบท่ีชุมชนคิดว่าเหมาะสม เช่น วัสดุท่ีใช้ในการทําโครงเคร่ือง อาจใช้เป็นไม้อัด ซ่ึงมีข้อดีคือ 
ราคาถูก หาซ้ือง่าย น้ําหนักเบา ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับขยะท่ีมีความชื้นสูง อีกทางเลือกหนึ่งคือ เหล็ก ซ่ึงมีข้อดีคือ หาซ้ือ

ได้ง่าย ซ่อมแซมง่าย คงทน ข้อเสียคือ มีน้ําหนักมาก สุดท้ายทางชุมชนเลือกเหล็กเป็นวัสดุท่ีใช้ในการทําโครงเคร่ืองอัดขยะ  
ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้สร้างกําลังอัด ทางนักวิจัยได้สร้างตัวเลือกให้ทางชุมชนเลือกพร้อมบอกถึงข้อดี และ

ข้อเสียของแต่ละตัวเลือกเช่นกัน เช่น กระบอกไฮโดรลิก ข้อดีคือ มีความสามารถในการสร้างแรงอัดได้สูง ข้อเสียคือ มีราคา
แพง ค่าซ่อมแพง และมีน้ําหนักมาก ระบบนิวเมตริก ข้อดีคือ มีความแม่นยําสูง สร้างแรงกดอัดได้สูง ข้อเสียคือ มีราคาแพง 
ซ่อมแซมยาก กระปุกแม่แรงยกรถ ข้อดีคือ ราคาถูก ซ่อมแซมง่าย หาได้ง่ายในชุมชน มีขนาดเล็ก ข้อเสีย มีความทนทานน้อย

เม่ือเทียบกับอุปกรณ์อ่ืน สุดท้ายชุมชนได้เลือกกระปุกแม่แรงยกรถใช้เป็นอุปกรณ์สร้างแรงอัดให้เครื่องอัดขยะ  
 หลังจากการร่วมวิเคราะห์แนวทางการออกแบบกับทางชุมชนแล้ว ทางนักวิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ 
และความเหมาะสมกับขนาดก้อนขยะหลังจากการอัด เพ่ือนําข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางการออกแบบ พบว่าพ้ืนท่ีการจดัเก็บ

ขยะของแต่ละครัวเรือนในชุมชนจะมีขนาดประมาณ 1-2 ตารางเมตร ส่วนก้อนขยะควรมีขนาดไม่เล็กเกินไป และมีขนาดพอดี

ท่ีจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ซ่ึงปกติการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางในชุมชนจะใช้การเดินหรือใช้จักรยานยนต์ ท้ังนี้ขนาด

ก้อนขยะ 0.3 x 0.3 x 0.3 ลูกบาศก์เมตร เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถนําไปวางใน

ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ได้พอดี เม่ือทําการออกแบบโครงเคร่ืองแล้ว จะต้องใช้วิธีการออกแบบให้เคร่ืองอัดนี้ถอด และ
ประกอบโดยคนในชุมชนเองได้ เพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการถอดมาบํารุงรักษา 
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ภาพท่ี 5 แบบทางวิศวกรรมของเคร่ืองอัดขยะ 
 

 แรงอัดท่ีใช้ในการอัดขยะให้เป็นก้อนจะใช้กระบวนการคิดจากวิธีการหาค่าแรงกดท่ีกระทําต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ี โดย
แรงกดนี้จะเกิดจากอุปกรณ์สร้างแรงกด ส่วนพ้ืนท่ีรับแรงนั้นจะคิดจากพ้ืนท่ีของก้อนขยะในเครื่องอัดท่ีจะรับแรงกด ในด้าน

วิศวกรรมจะเรียกพฤติกรรมการกระทําของแรงนี้ว่าความเค้นแรงกดซ่ึงมีหน่วยคือ N/m2 (นิวตันต่อตารางเมตร) หรือเรียกอีก

แบบว่า Pa (ปาสคาล)  
ในทางหลักวิศวกรรมได้ทําการออกแบบทางหลักการเสียรูปของวัสดุพลาสติกท่ีใช้ทําขวด และอลูมิเนียมท่ีใช้ทํา

กระป๋องน้ําอัดลม ซ่ึงต้องอาศัยแรงอัดอย่างตํ่า 69 x 109 Pa ซ่ึงหมายรวมถึงโครงสร้างเคร่ืองอัดขยะต้องสามารถรับแรงกดได้

มากกว่า 69 x 109 Pa เช่นกัน โดยเลือกใช้เหล็กท่ีมีความทนทานต่อแรงกดถึง 196 x 109 Pa ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได้ทาง

วิศวกรรม และในส่วนการจับยึดท่ีใช้น็อตตัวผู้และตัวเมียขนาด 1/8 นิ้ว ท่ีทนรับแรงเค้นเฉือนได้ถึง 210 x 109 Pa อีกท้ังยัง

สามารถทําการถอดและประกอบได้ใหม่หลายรอบ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและประกอบ  
 

      
    (ก)         (ข) 

ภาพท่ี 6 (ก) แบบจากการออกแบบทางวิศวกรรม (ข) ต้นแบบเคร่ืองอัดขยะ 
 

กระบวนการที่ใช้ในงานวิจัย สามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 ส่วนของชุมชนจะทําการแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชน และนักวิจัยจะรับข้อมูลเหล่านั้น และทําการวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหากับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เม่ือทราบถึงแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ในข้ันตอนท่ี 2 นักวิจัยและชุมชนจะมีส่วนร่วมในการออกแบบเทคโนโลยี

ท่ีใช้แก้ปัญหานั้น โดยทางชุมชนจะให้ข้อมูลความต้องการในเทคโนโลยีท่ีจะถูกนํามาใช้ในชุมชน ส่วนนักวิจัยจะวิเคราะห์ถึง
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ความเป็นไปได้ทางหลักการออกแบบ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 2 นี้จะได้ผลการออกแบบเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับความต้องการ

ของชุมชนมากท่ีสุด และในข้ันตอนท่ี 3 ทางนักวิจัยและช่างชุมชนจะร่วมกันสร้างต้นแบบเคร่ืองอัดขยะ โดยทางช่างชุมชนจะ

ใช้ความถนัดและวิเคราะห์หาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในชุมชนมาใช้ และนักวิจัยจะทําการสร้าง ทดสอบหาค่าความคงทน และ
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ือง 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

หลังเสร็จสิ้นข้ันตอนการคืนข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชนแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนทางด้านศักยภาพการเก็บขยะ

ท่ีชุมชนต้องการเก็บเพ่ือนําไปขาย โดยจากการเก็บข้อมูลผลท่ีเกิดข้ึนจากการที่ชุมชนได้นําเอาเคร่ืองอัดขยะไปใช้แล้วน้ันพบว่า 
ในชุมชนตําบลป่าคา จังหวัดน่าน ซ่ึงจากเดิมศักยภาพการจุขยะมูลฝอยจําพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และกระป๋อง

น้ําอัดลมมีค่า 1-2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่เม่ือชุมชนมีเคร่ืองอัดขยะท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะเหล่านี้พบว่า

ศักยภาพในการจัดเก็บขยะเพ่ิมเป็น 4-6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เนื่องจากแต่เดิมขยะเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในถุงดําแล้วนําไปวาง

เรียงไว้ แต่เม่ือทําการอัดเป็นกอ้น 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บขยะของชุมชนตําบลป่าคา จังหวัดน่าน 

 

หลังจากการนําเคร่ืองอัดขยะไปใช้ในชุมชน พบว่าชุมชนสามารถลดพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะได้อย่างมากซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
300 ของน้ําหนักขยะต่อตารางเมตรเดิม ทําการเปรียบเทียบปริมาณขยะในการจัดเก็บต่อ 1 ตารางเมตร ก่อนใช้เครื่องอัดขยะ 
และหลังใช้เครื่องอัดขยะ ภายในชุมชนท้ังหมด 15 จุด 

จากปัญหาท่ีชุมชนต้องเจอคือการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนมีปริมาณมากเกินกว่าพ้ืนท่ีจัดเก็บ ส่งผลให้
ชุมชนจําเป็นต้องท้ิงขยะในส่วนท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้ แต่เม่ือมีนวัตกรรมต้นแบบเครื่องอัดขยะใช้ในชุมชน ทําให้สามารถแก้ไข

ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะไม่เพียงพอได้ ต้นทุนในการสร้างเคร่ืองอัดขยะในชุมชนน้ันจะมาจาก เหล็กแผ่นท่ีมีความหนาไม่ต่ํากว่า 
2 มิลลิเมตร เหล็กกล่องท่ีมีขนาด 1 x 1 ตารางน้ิว แม่แรงยกรถ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีสามารถหาได้ในชุมชนจึงทําให้ต้นทุนการ

สร้างมีค่า 2,700 บาท เม่ือชุมชนมีการลงทุนสร้างเคร่ืองอัดขยะมาใช้ในชุมชนจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความจุของพ้ืนท่ีในการ

จัดเก็บขยะเพ่ือนําขาย โดยปกติแล้วครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนจะนําขยะขายต่อครั้งคิดเป็นเงิน 50-150 บาท แต่เม่ือศักยภาพ

การจุของพื้นท่ีจัดเก็บขยะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 300 ของน้ําหนักขยะต่อตารางเมตรก่อนใช้เครื่องอัดขยะ ซ่ึงสามารถคิดเป็น

จํานวนเงินท่ีได้จากการขายขยะเพ่ิมขึ้นเป็น 150-450 บาทต่อรอบการขายขยะ (45 วัน) เม่ือคิดหาจุดคุ้มทุนจะสามารถหา

จุดคุ้มทุนท่ีเวลา 14 รอบการขายขยะหรือ 20 เดือน ชุมชนจะคุ้มกับการลงทุนสร้างเคร่ืองอัดขยะนี้ ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีคืน

ข้อมูลแก่ชุมชนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบว่าชุมชนมีความพอใจในการสร้างเคร่ืองอัดขยะมาใช้แก้ปัญหาพื้นท่ีจัดเก็บ

ขยะครัวเรือนในชุมชนตําบลป่าคา จังหวัดน่าน 
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ภาพท่ี 8 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณขยะต่อ 1 ตารางเมตร 

 

ในทางวิชาการเกิดการเปลี่ยนแปลงคือนักวิจัยได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางการออกแบบวิศวกรรมท่ีมีมา

ประยุกต์ใช้กับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีนํามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองอัดขยะท่ีสามารถถอด

ประกอบชิ้นส่วนเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้ สามารถนําองค์ความรู้ท่ีถูกพัฒนาในคร้ังนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย และมีการนําหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้ทางด้านกระบวนการซ่อมบํารุงท่ีช่างชุมชนสามารถทํา

ได้ด้วยตัวเอง 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยและพัฒนา เม่ือได้ผลการวิจัยแล้วสามารถอภิปรายผลได้คือ ต้นแบบเคร่ืองอัดขยะท่ีผ่านกระบวนการ

ร่วมกันออกแบบกับทางชุมชนสามารถสร้างและมีความเหมาะสมกับชุมชนเป็นอย่างย่ิง ช่างชุมชนสามารถซ่อมแซมต้นแบบ

เคร่ืองอัดขยะได้ด้วยตนเอง เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและชุมชนในการทําการวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้ อีกท้ัง

เม่ือมีการนํามาใช้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ีได้มากข้ึนถึงร้อยละ 300 ของวิธีการจัดเก็บ
แบบเดิม ยกตัวอย่างเช่น เม่ือชุมชนซ่ึงจากเดิมสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เม่ือนําเครื่องอัดขยะนี้
ไปใช้อัดขยะเป็นก้อนก่อนการจัดเก็บจะสามารถเก็บขยะมูลฝอยได้มากข้ึนเป็น 3-4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และหากต้องมีการ

ซ่อมแซม ชุมชนก็สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสร้างความย่ังยืนให้แก่ชุมชนอีกด้วย และจากวิธีการ
ดําเนินการวิจัยมีการนําช่างชุมชนมามีส่วนร่วมในการสร้างเคร่ืองอัดขยะทําให้เกิดองค์ความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ชุมชน

ท่ีใกล้เคียง หรือชุมชนท่ีสนใจ เม่ือมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนอ่ืนๆ กระบวนการนี้จะนํามาสู่การขยาย

ผลงานวิจัยและพัฒนาในวงกว้าง และเป็นต้นแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและชุมชนในการ

จัดการขยะอีกด้วย   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

 7.1 การออกแบบพัฒนาเครื่องอัดขยะท่ีสามารถใช้ได้ในชุมชน ต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน

เพ่ือให้ได้กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  
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 7.2 นักวิชาการและหน่วยงานรัฐควรให้ความสําคัญในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการออกแบบและสร้าง 
เทคโนโลยีในแต่ละพื้นท่ี เนื่องจากความต้องการของแต่ละพื้นท่ีอาจจะไม่เหมือนกัน 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอการพัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยง และความสําเร็จตามผลลัพธ์การจัดการ 

จุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม  
การพัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เกิดจากสภาพปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนทุกคนในชุมชน ท่ีต้องการให้ชุมชนหนองงูเหลือมมีการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
และต้องการให้อุบัติเหตุในชุมชนลดลง จนเกิดเป็นกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตั้งแต่การวางแผน การค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง การปรับปรุงแก้ไข การเฝ้าระวังติดตาม
และประเมินผล 

ความสําเร็จและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดข้ึนในชุมชน ไม่ได้เกิดจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ท้ังในและนอกชุมชน จึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีส่งผลให้จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนได้รับการจัดการแก้ไข ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชน
ลดลง และเกิดเป็นความสําเร็จและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหนองงูเหลือม อย่างเป็นรูปธรรม 

 
คําสําคัญ: การจัดการจุดเสี่ยง  การมีส่วนร่วม  
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Abstract 
 

This paper is aim to offer risk management. And present the achievement and results, managing 
the risks point paticipated to prevent road accidents in Nong Ngu Luam community. The key points are 
as follows 

The development of mechanisms to manage risk point participated to prevent road accident in 
the community. Caused by the problems and needs of all people in the community who want the community 
to manage risks in order to prevent road accidents and reduce accidents in community. As the process 
of managing risk point participated, by the community-centered development. Since the joint planning, 
find the risk point, analysis of risks, improve risk, surveillance and follow assessment. 

The success and results from risk management point to prevent road accidents that occurred in 
the community. Not caused a particular person, but due to the participation of the people in the community 
with the support of agency network both inside and outside community. That is important factor that 
contribute to the risk of road in the community have been managed, reduced accidents and was a success in 
a concrete community. 

 
Keywords: managing risks, participation 
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1. บทนํา 
 

ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกให้ความสําคัญ สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญามอสโก 
ให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ประเทศไทยใน

ฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
กําหนดให้ “ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เนื่องจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้

ประสบปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาโดยตลอด จากข้อมูลทางสถิติศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย

ทางถนน (Thai RSC) ชี้ให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้เกิดอุบัติจากการใช้รถใช้ถนน จํานวน 344,745 คร้ัง  
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 393,882 คน และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 10,417 คน จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญเพ่ือให้

ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกําหนด

มาตรการและวางแผนโครงการเพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรอย่าง

เร่งด่วน โดยกําหนดให้เป็นกติกาในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้หลายชุมชนเริ่มออกมาขับเคลื่อนให้ความสําคัญในการจัดการแก้ไขปัญหา 

จุดเสี่ยงทางถนนท่ีเป็นปัญหาท่ีสําคัญระดับประเทศ และควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หนึ่งในนั้นก็คือ ชุมชน 
หนองงูเหลือม ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีได้มีการริเริ่มวางแผนการจัดการจุดเสี่ยงทางถนน

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน สืบเนื่องมาจากปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการ

เจริญเติบโตของชุมชน จากการศึกษาและสํารวจข้อมูล พบว่า ชุมชนหนองงูเหลือม มีเส้นทางการคมนาคมทางถนนที่สําคัญ 
จํานวน 7 สาย ได้แก่ ถนนสายหลักในชุมชน จํานวน 4 สาย ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร ถนนสายรองในชุมขน จํานวน 3 สาย 
ระยะทาง 2.85 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงทางถนน จํานวน 8 จุด ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนใน

ชุมชน จํานวน 31 คร้ัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 57 ราย และมีผู้เสียชีวิต จํานวน 3 ราย โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจากการขาด

ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ไม่เคารพในกฎจราจร ใช้ความเร็วในเขตชุมชนเกินอัตรากําหนด อีกท้ังสภาพแวดล้อม

บริเวณดังกล่าว ไม่มีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง หรือเขต

ชุมชน ทําให้มีประชาชนบางส่วนท่ีอาศัยอยู่นอกพ้ืนท่ีสัญจรผ่านเข้ามายังชุมชนหนองงูเหลือม ไม่คุ้นชินเส้นทาง ประกอบกับ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีต้องใช้ยานหานะเพ่ือไป

ประกอบอาชีพทําการเกษตร จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 
จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในชุมชน 

หนองงูเหลือม ปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประชาชนทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการจัดการ 
จุดเสี่ยงในชุมชนจึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น “การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านหนองงูเหลือม” ท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน มีการจัดต้ังคณะทํางาน ร่วมกันค้นหา 
วิเคราะห์ ปรับปรุง และเฝ้าระวังติดตามประเมินจุดเสี่ยง มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
และสนับสนุนการดําเนินงาน จนเกิดเป็นกระบวนการในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 

2.1 เพ่ือนําเสนอกลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม จังหวัด

นครปฐม 
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 2.2 เพ่ือนําเสนอความสําเร็จตามผลลัพธ์ในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 
 
3. เนื้อเรื่อง  
 

3.1 จุดเริ่มต้นของการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 
เกิดข้ึนในปลายปี พ.ศ. 2560 ชุมชนหนองงูเหลือม เกิดภาวะวิกฤติน้ําท่วมหนักในแปลงเกษตรของประชาชน 

ในชุมชน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องมีการเร่งระบายนํ้าจากแปลงเกษตร

ออกไปตามท้องถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะ ส่งผลให้พ้ืนท่ีดังกล่าวกลายเป็นพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงทางถนน ท่ีต้องมีการใช้รถใช้ถนนด้วย

ความระมัดระวัง คณะกรรมการชุมชนหนองงูเหลือม นําโดยผู้ใหญ่พิเชษฐ ไทยวัฒนานนท์ ได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหา 
จุดเสี่ยงทางถนน โดยการทําสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีการชะลอความเร็ว และเพ่ิมความระมัดระวังมาก

ย่ิงข้ึน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม 

 

3.2 การค้นหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 
ในปี พ.ศ. 2561 ทางชุมชนหนองงูเหลือม ได้มีการดําเนินการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย

คณะกรรมการชุมชนหนองงูเหลือม ได้มีการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพ่ือสอบถามปัญหาความต้องการ รวมท้ังทิศทางใน

การพัฒนาชุมชน ตลอดปี พ.ศ. 2561 โดยมติท่ีประชุมต้องการให้ชุมชน มีการดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนน

ในชุมชนหนองงูเหลือม เป็นลําดับต้นๆ รองจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการชุมชน  
และประชาชนในชุมชน จึงได้มีการร่วมกันค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชน และลักษณะจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
โดยพบว่า ชุมชนหนองงูเหลือม มีพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 8 จุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
และภาพท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ี และลักษณะจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม 
จุดที่ ชื่อและลักษณะของจุดเสี่ยง ระดับความรุนแรง 

1 สี่แยกคลองชลประทาน รุนแรงมาก เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต 
2 สามแยกหลังโรงเรียนวัดทัพหลวง รุนแรงน้อย เกิดอุบัติเหตุ  
3 โค้งศาลเจ้าแปะกง รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 
4 สี่แยกต้นมะขาม รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 
5 สามแยกบ้านญี่ปุ่น รุนแรงน้อย เกิดอุบัติเหตุ 
6 สี่แยกเทียนทอง  รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 
7 สี่แยกเทียนทอง  รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 
8 สี่แยกครัวบ้านหลวง 2 รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีพิกัดจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม 
 

3.3 การวิเคราะห์จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 
จากการค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชนหนองงูเหลือม จึงได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีทําให้ชุมชน 

หนองงูเหลือม มีพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง จํานวน 8 จุด เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 31 คร้ัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 57 ราย และมีผู้เสียชีวิต 
จํานวน 3 ราย ประกอบด้วย 2 ปัจจัยดังนี้ 

     3.3.1 ปัจจัยจากคน ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากประชาชนในชุมชน แต่เกิดจากประชาชนนอกชุมชน ท่ีขับรถผ่านเข้า

มายังชุมชนหนองงูเหลือม เกิดความไม่คุ้นชินเส้นทาง ขาดความระมัดระวัง ไม่เคารพในกฎจราจร ใช้ความเร็วในเขตชุมชนเกิน
อัตรากําหนด ทําให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในชุมชนอยู่บ่อยคร้ัง 

     3.3.2 ปัจจัยจากถนนและส่ิงแวดล้อม เกิดจากสภาพแวดล้อมในชุมชนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแบบก่ึงเมือง 
กึ่งชนบท ทําให้ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดเสี่ยงไม่มีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นทางร่วม 
ทางแยก ทางโค้ง หรือเขตชุมชน และขาดการซ่อมแซมบริเวณถนนท่ีเป็นหลุมบ่อ รวมทั้งมีกิ่งไม้ขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยในการใช้

รถใช้ถนน ทําให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในชุมชนอยู่บ่อยคร้ัง 
 

3.4 การปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนหนองงูเหลือม ได้มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนกําหนดมาตรการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน

หนองงูเหลือม แต่ด้วยงบประมาณท่ีชุมชนมีอยู่อย่างจํากัด คณะกรรมการชุมชนหนองงูเหลือม จึงได้เขียนโครงการ  
“การจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม” เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน  
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณ ในการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
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     3.4.1 การจัดต้ังคณะทํางานการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม จํานวน 
15 คน นําโดย ผู้ใหญ่พิเชษฐ ไทยวัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทํางาน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนหนองงูเหลือม เข้ามามี
บทบาทในการเป็นผู้นําบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน และเป็นท่ียอมรับถึงศักยภาพในการดําเนินงานของ

ประชาชนทุกคนในชุมชนหนองงูเหลือม  
     3.4.2 การจัดเวทีคืนข้อมูลเรื่องสถานการณ์จุดเส่ียงทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม โดยมีเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองงูเหลือม และตํารวจชุมชนตําบลหนองงูเหลือม เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการประถมพยาบาลเบื้องต้น เม่ือพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก และความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน โดยได้รับการตอบรับจาก

ประชาชนเป็นจํานวนมาก “เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากเวทีประชุม

ประชาคมชุมชน ซ่ึงมาจากความต้องการของประชาชนทุกคนในชุมชน” 
     3.4.3 การวางแผนกําหนดมาตรการ และปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนน โดยคณะทํางานจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม ภายใต้การมีส่วนร่วม การหนุนเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานจากภาคีเครือข่าย

ในหลายภาคส่วน ได้แก่ 1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน

โครงการฯ 2) ศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนแนวทางการจัดการจุดเสี่ยง

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 3) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม สนับสนุนไฟส่องสว่างทางถนน และยางมะตอย  
4) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อนุมัติพ้ืนท่ีให้ดําเนินการจัดการจุดเสี่ยงทางถนน 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจําตําบลหนองงูเหลือม สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้น เม่ือพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการ

ประสบอุบัติเหตุทางถนน 6) สํานักงานท่ีทําการตํารวจชุมชนตําบลหนองงูเหลือม สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองงูเหลือม สนับสนุนรถแทรกเตอร์ในการจัดการสภาพแวดล้อมตลอด

สองข้างทางถนนในชุมชน และ 8) ประชาชนในชุมชนหนองงูเหลือม ร่วมแรง ร่วมใจกันปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนตลอดเส้นทาง

จราจรในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             3.4.3.1 การร่วมกันเดินรณรงค์ในชุมชน เพ่ือเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีการใช้

รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 
             3.4.3.2 การตัดแต่งก่ิงไม้ และถากถางหญ้าท่ีบดบังทัศนวิสัยตามถนน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

มีทัศนวิสัยท่ีดีในการใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัยมากข้ึน 
             3.4.3.3 การซ่อมแซมถนนในบริเวณท่ีเป็นหลุมบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมีสมาธิท่ีดีในการใช้รถใช้ถนนจาก

การท่ีไม่ต้องคอยขับข่ีรถหลบหลุมบ่อตามถนน สามารถควบคุมรถได้ง่าย ชิ้นส่วนในรถสึกหลอ และเสียหายลดน้อยลง ส่งผลให้
มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน 

             3.4.3.4 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีทัศนวิสัยท่ีดีในการใช้รถ

ใช้ถนนในเวลากลางคืนและปลอดภัยมากข้ึน  
             3.4.3.5 การติดสัญญาณไฟกระพริบ เตือนภัยบริเวณทางร่วม ทางโค้ง ทางแยก เพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความระมัดระวังในการใชร้ถใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน และเป็นสัญญาณเตือนภัยพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม 
 

3.5 การเฝ้าระวังติดตามประเมินผลลัพธ์ และความสําเร็จ 
หลังจากที่คณะทํางานจัดการจุดเสี่ยงฯ ได้ร่วมกับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานท่ีเป็นภาคีเครือข่าย ในการ

ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม จนประสบความสําเร็จ ทางคณะทํางานการ

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม จึงได้มีการดําเนินการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลลัพธ์ 
และความสําเร็จ รวมท้ังการรายงานผลให้ท่ีประชุมในชุมชนทราบเป็นประจําทุกเดือน โดยพบว่า จากการดําเนินโครงการ
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1963 

จัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาเป็นระยะเวลา 1 ปี (2561 - 2562) แสดงให้เห็นว่า ชุมชนหนองงูเหลือม 
สามารถจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจนประสบผลสําเร็จ โดยในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา (2561 - 2562)  
มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในชุมชนเพียงคร้ังเดียว จึงส่งผลให้จํานวนจุดเสี่ยงท้ัง 8 จุดในชุมชนได้รับการจัดการแก้ไข จํานวนอุบัติเหตุ

ทางถนนในชุมชนลดลง ส่งผลให้การดําเนินงานคร้ังนี้ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการ

ดําเนินงาน 
 

 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนเหนองงูเหลือม 

 
4. บทสรุป  

 

การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม สรุปประเด็นความสําเร็จได้แก่ 
“จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือมได้รับการจัดการแก้ไข ส่งผลให้ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง” เม่ือพิจารณาการ

ดําเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี (2561 - 2562) สรุปได้ว่า  
 

4.1 พัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนหนองงูเหลือม เกิดจาก
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนทุกชุมชน ท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกชุมชน ท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดการจุด

เสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตามบันใดผลลัพธ์ของความสําเร็จ จนเกิดเป็นกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงท่ีเกิดเป็น

รูปธรรมในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต้ังแต่การร่วมวางแผน การร่วมค้นหาจุดเสี่ยง การ
ร่วมวิเคราะห์จุดเสี่ยง การร่วมปรับปรุงจุดเสี่ยง การร่วมเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลลัพธ์  

4.2 ผลลัพธ์และความสําเร็จในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
หนองงูเหลือม ไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในชุมชนท่ีต้องการให้ชุมชนมี

การจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และมีปริมาณอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง จากความเข้มแข็งของ
ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกพ้ืนท่ี จึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีส่งผลให้จุดเสี่ยงทางถนนใน

ชุมชนได้รับการจัดการแก้ไข ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ 
การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติทางถนนในชุมชน ยังมีเป้าหมายท่ีต้องการการขยายพ้ืนท่ีการดําเนินงานให้

ครอบคลุม และย่ังยืนในระดับตําบลต่อไป 
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รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา: 
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม 

A Promotion Model of the Vegetable and Fruit Consumption Behavior in Primary 
School: A Case Study of Wat Srivisanvaja School Nakhon Patthom Province 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มุ่งนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ในม้ือกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดศรี -

วิสารวาจา ประเด็นความสําเร็จคือ “นักเรียนบริโภคผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึนในม้ืออาหารกลางวันของโรงเรียน” เม่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานตลอดโครงการ สรุปได้ว่า 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหารกลางวันของแม่ครัวให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เกิดจากการได้รับความรู้
อย่างถูกต้องจากการอบรมจากท้ังนักวิชาการสาธารณสุข และการท่ีคุณครูในโรงเรียนเป็นกลไกหลักในการออกแบบ วางแผน 
เมนูอาหารกลางวันล่วงหน้า และควบคุมพฤติกรรมการปรุงอาหารตามหลักโภชนาการ ตามโปรแกรม Thai School Lunch  

2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพ่ือสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เกิดจากการขับเคลื่อนงานตามบันไดผลลัพธ์ ท่ีให้ความสําคัญกับผลลัพธ์เป็นตัวต้ัง 
และวัดผลท่ีเกิดข้ึนจากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้  
 

คําสําคัญ: โรงเรียนระดับประถมศึกษา  พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้  
 

Abstract 
  

This article aims to present a model for promoting vegetable consumption. Fruit at lunch for school 
students. Temple Srivisanvaja The success is "The student consumption of fruits and vegetables growing 
in the school lunch" Considering the operational throughout the project period. 

1. Changing behavior cooking lunch cook the correct nutrition. Due to the knowledge gained 
from training properly from the Public Health. And a teacher in the school is the main mechanism to 
design, plan lunch menu in advance. And behavior-based nutrition program cooking Thai School Lunch. 

2. The success and results of operations to develop a model to promote the consumption of fruits, 
vegetables, healthy participation in school Srivisanvaja Powered by stairs from the results. The results are 
featured on the set. And measure resulting from a measure defined. 
 

Keywords: primary school, consumption behavior, vegetable and fruit 
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1. บทนํา  
 

 ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทย จาการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยของสํานักโภชนาการ 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551-2552 พบว่า เด็กไทยกว่า 90% รับประทานผักผลไม้น้อย โดยพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี      
มีเพียงร้อยละ 6.8 หรือ 3 แสนคนเท่านั้นท่ีกินผักผลไม้ ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดการรับประทานผักผลไม้ไม่ได้ตามเกณฑ์นั้น 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน จึงเป็นเรื่องจําเป็นท่ีต้องเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการ

ทานผักและผลไม้ ในระดับครอบครัว โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้ลูกรับประทาน

ผักและผลไม้ 
 การปลูกฝังของครอบครัว และการปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างของผู้ปกครองน้ัน เป็นเรื่องท่ีมีอิทธิพลสูง โดยผู้ปกครอง

ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้างกําลังใจให้เด็กซ่ึงได้ผลดีกว่าการใช้วิธีการบังคับ 
ลงโทษ รวมท้ังการออกแบบเมนูอาหารที่มีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ในสังคมไทยนั้น          
พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวมักจะผลักภาระความรับผิดชอบนี้ให้กับโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเคยมีนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพนักเรียน 46 คน จาก 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81 ไม่รับประทานผักผลไม้เลย และจากการประเมินด้านภาวะโชนการและสุขภาพของนักเรียนท้ัง 57 คน ด้วย
การวัดส่วนสูงและชั่งน้ําหนัก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด พบว่า มีนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะ “ผอม”  38 คน นักเรียนท่ีอยู่

ในภาวะ “อ้วน” 7 คน นักเรียนท่ีอยู่ในภาวะ “อ้วนมาก”  2 คน และมีเพียงนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะ “ปกติ”  10 คน 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันในการ

สื่อสาร รณรงค์ ให้ครอบครัว ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึน แต่สําหรับโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจานั้น 
นักเรียนยังไม่สามารถส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึนได้เท่าท่ีควร เนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท่ีลูกไม่

รับประทานผักนั้น ยังไม่เห็นความสําคัญและ/ หรือไม่มีเวลาในการดูแลพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้ของลูก  บางส่วนคิด

ว่าเม่ือลูกโตข้ึนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เอง และจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปกครองสอนให้ฝากความหวังไว้ท่ีครูและ

โรงเรียน  
 บทความนี้ จึงมุ่งนําเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
 

 2.1 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพ่ือสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 
 
3. เนื้อเรื่อง 
 

3.1 สภาพปัญหา 
 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา” ตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   หรือ “โรงเรียนหนองนางแช่” ในอดีต 
ได้ถือกําเนิดขึ้นเม่ือ 77 ปีก่อน  บนพ้ืนท่ีกว่า 18 ไร่ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับอําเภอเมือง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีมีนักเรียนทุกชั้นปี รวมกัน 57 คน (เม่ือปี 
2560 ซ่ึงเป็นปีก่อนท่ีจะเข้าร่วมโครงการ) บางชั้นเรียนมีนักเรียนเพียงหนึ่งคน มีคุณครูท้ังหมด  5 คน โดยท่ีหนึ่งในนั้นต้องทํา

หน้าท่ี “รักษาการผู้อํานวยการ” ด้วยการเรียนการสอนจึงต้องใช้หลักบูรณาการ  การควบรวม และการเรียนรู้แบบไม่ยึดตํารา 
เป็นสําคัญ  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1939



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1967 

 ในช่วงปี 2559 ถือได้ว่าเป็นช่วงท่ีโรงเรียนกําลังประสบปัญหาเรื่องความเชื่อม่ันของผู้ปกครอง จากจํานวนนักเรียน 
100 กว่าคน ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีโรงเรียนขนาดใหญ่อีก 2 โรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนเปิดใหม่อยู่ไม่ไกลนัก 
ในเขตตําบลเดียวกัน มีรถตู้คอยรับส่งนักเรียน ทําให้ผู้ปกครองบางส่วนท่ีพอจะมีฐานะอยู่บ้างได้ย้ายลูกหลานไปเรียนใน

โรงเรียนเอกชนแทน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นก่อให้เกิดเข่าวลือในชุมชนว่า อีกไม่นานโรงเรียนวัดศรีวิสาร

วาจาจะถูกยุบ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว คณะครูจึงมีความเห็นตรงกันว่าทางโรงเรียนจะต้องหาวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้

ผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจ จึงหยิบยกประเด็นสุขภาวะของนักเรียนข้ึนมาขับเคลื่อน เพราะเชื่อม่ันว่าหาก

นักเรียนในโรงเรียนมีภาวะโภชนาการด้านร่างกายท่ีแข็งแรง ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองตามมาด้วย ประกอบกับข้อมูล

ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีก่อนเริ่มโครงน้ันเห็นได้ชัดว่าการจัดการเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนอาจยังไม่ดีเท่าท่ีควร

ด้วยระบบแม่ครัวท่ีมาจากการประมูล วัดได้จากการท่ีนักเรียนท่ีรับประทานผักผลไม้เพียงร้อยละ 19 เท่านั้นจากนักเรียน

ท้ังหมด 57 คน  
 จนในปี 2559-2560 คุณครูเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทราบข่าวการเปิดโอกาสให้โรงเรียนท่ี

สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการกินผักผลไม้ในโรงเรียนท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก
สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) เป็นผู้สนับสนุนทุน ผ่านการประสานงาน ดูแลของ Node : นครปฐมเพ่ือการ

พัฒนาสุขภาวะเชิงพ้ืนท่ี มาดําเนินการ จึงปรึกษาคณะครูและร่วมดําเนินการจนประสบความสําเร็จเกินกว่าท่ีคาดหวัง 
 

 3.2 พัฒนาการและกลไกการดําเนินงาน       
  3.2.1 โครงสร้างการทํางาน โครงสร้างการทํางานโดยหลักๆ แล้วแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แกนนําตัดสินใจหลัก 
(กองกําลังหลัก) ประกอบด้วย คณะครู มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ประสานงาน ออกแบบกิจกรรม ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล แบ่งบทบาทกันตามความถนัด ความสามารถ และความสมัครใจ โดยมีครูเสริมศรี พนจน์มนต์ปิติเป็น 
“ผู้จัดการ” คอยกํากับทิศทางบริหารจัดการงานและเวลาให้เหมาะสม ดูแลภาพรวมเพราะศึกษาโครงการอย่างลึกซ้ึง แกนนํา
นักเรียน มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ร่วมคิด ออกแบบ เป็นต้นแบบ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร, ทานผักผลไม้มากขึ้น แม่ครัว เรียนรู้หลักการปรุงอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ งดผงชูรส และ
เพ่ิมผักผลไม้ตามเมนูอหารของ Thai school lunch และเป็นกลไกในการติดตามจากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของ

นักเรียนและสําหรับกองหนุนเสริม (กรรรมการอํานวยการ) ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน หนุนเสริม เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของโรงเรียน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนในชุมชน  ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยช่วยกันปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการปรุงอาหารให้กับลูกหลาน เพ่ิมผักผลไม้มากข้ึน สร้างสรรค์เมนูผักให้ลูกหลานรับประทาน, เข้าร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียนเช่น ปลูกผักปลอดสารเคมี, ประกวดเมนูอาหาร, ประชุม, อบรมต่างๆ ,เป็นกระบอกเสียงในการสร้างกระแสในการ

ส่งเสริมให้ลูกหลานรับประทานผักและเป็นกลไกในการติดตาม ศิษย์เก่า ช่วยสนับสนุนความรู้และงบประมาณตามกําลังท่ีม

และนักเรียน ให้ข้อมูลและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เรยีนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  3.2.2 เป้าหมายร่วมคือ นักเรียนได้กินผักผลไม้ท่ีปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึนจากเมนูอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและ

ชุมชนตระหนักเร่ืองอาหารปลอดภัยปลูกเอง บริโภคเอง” 

  3.2.3 กระบวนการในการสร้างกลุ่มแกนนํา ความสําเร็จในการทํางานครั้งนี้เกิดได้เพราะมีคณะทํางานท่ีเป็น

กลไกสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเริ่มจากการชักชวนด้วยความสนใจ แล้วชวนกันมองก้าวข้ามปัญหา เกิดพัฒนาการจากการคุย

กันบ่อยๆ ซํ้าๆ หลายๆ ครั้ง เรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  และพัฒนาจากข้อผิดพลาด ควบคู่กับการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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 3.2.4 กระบวนการดําเนินงาน 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 

3.3 ความสําเร็จและผลลัพธ์ 
3.3.1 เกิดคณะทํางานจํานวน 27 คนท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วนท้ัง คุณครู ผู้ปกครอง แกนนํานักเรียนและผู้นํา

ชุมชน โดยมีข้อตกลงและแผนการดําเนินงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมออกแบบร่วมกัน ซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้

เด็กรับประทานผัก ผลไม้มากข้ึน อย่างท่ีคุณครูเสริมศรี พจมนต์ปิติ กล่าวว่า “แม่ครัวต้องให้ความร่วมมือสร้างสรรค์เมนูผักให้
น่าทานมากข้ึนเพ่ิมผัก ลดหวาน มัน เค็มและ ผู้นําชุมชนขอความร่วมมือช่วยเป็นกระบอกเสียง/ ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
รับรู้ว่าโรงเรียนกําลังทําอะไร คุณครูเองก็จะส่งเสริมมากข้ึนทํารายการอาหารกลางวันให้ชัดเจนค่ะ”   

3.3.2 เกิดแผนและมีการขับเคลื่อนตามแผนท่ีกําหนดไว้ โดยแกนนํานักเรียน ท้ัง 12 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การรับประทานผัก ผลไม้ โดยมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก ผลไม้แต่ละชนิดท่ีมีต่อร่างกาย และโทษของการไม่กิน

ผักผลไม้ และผลกระทบท่ีได้รับหากได้รับสารอาหารท่ีไม่เพียงพอหลังอาหารกลางวัน, มีการอ่านบทความผ่านเสียงตามสายใน

ช่วง 8 โมงเช้า ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และมีการจัดทําโครงงาน เป็นกิจกรรมในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โดยให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จับกลุ่ม ระดับชั้นละ 1 กลุ่ม เพ่ือจัดทําโครงการ 3 เร่ือง ท่ีเกี่ยวข้องกับผักและผลไม้ จากการ
ออกแบบของนักเรียนเอง โดยมีครูประจําชั้นเป็นท่ีปรึกษา 
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1969 

 เกิดการจัดเมนูอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตามโปรแกรม Thai school Lunch ท่ีออกแบบไว้

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีแม่ครัว 1 คน เป็นลูกมือคอยช่วยเตรียมวัตถุดิบและช่วยปรุงอาหารตามคําสั่งของครูทุกม้ือ 
จากเดิมท่ีเมนูอาหารเป็นไปตามที่แม่ครัวประมูลกําหนด ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 3.3.3 คณะทํางานสามารถติดตามกลไกและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทํางานสามารถติดตามกลไกท่ี

ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสังเกตุการณ์และจดบันทึกของแกนนํานักเรียนท่ีมีแบบบันทึกเป็นเคร่ืองมือ

นอกจากเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนแล้ว ข้อมูลจากแบบบันทึกยังเป็นตัวช่วยให้คณะครูมีข้อมูลทราบว่านักเรียนคน

ไหนไม่รับประทานผัก แล้วนําผลจากการบันทึกพูดคุย แลกเปลี่ยน ประชุม AAR ร่วมกันเป็นประจํา ท้ังแบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ และร่วมกันเรียนรู้และแก้ไขปัญหา/ พัฒนาเม่ือทราบผลจากการติดตาม โดยผลจากการติดตามผลโดยการใช้
แบบบันทึกการรับประรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน พบว่า จากเดือนแรกๆ พบค่าเฉลี่ยของการรับประทานผักอยู่ท่ี 
ร้อยละ 51.38  ดีขึ้นมาในเดือนท่ี 5 พบค่าเฉลี่ยของการรับประทานผัก อยู่ท่ี ร้อยละ 76.62 เดือนสุดท้ายของโครงการ พบ

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 92.76  
 3.3.4 นักเรียนบริโภคผัก ผลไม้เพ่ิมมากขึ้น จากนักเรียนจํานวน 57 คน ได้รับประทานผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึนใน

ม้ืออาหารกลางวันของโรงเรียน ร้อยละ 92.76 โดยจากการตรวจสุขภาพโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีเกณฑ์สุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ดังนี้ นักเรียนท่ีอยู่ในภาวะผอมก่อนดําเนินโครงการมี  38 คน หลังดําเนินโครงการ เหลือ 8 คน, นักเรียนท่ีอยู่ในภาวะอ้วน 
ก่อนดําเนินโครงการมี 7 คน หลังดําเนินโครงการเหลือ 6 คน อยู่ในภาวะอ้วนมาก ก่อนดําเนินโครงการมี 2 คนแต่หลังดําเนิน

โครงการไม่มีนักเรียนในเกณฑ์อ้วนมากเลย และนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะปกติก่อนดําเนินโครงการ มี 10 คนและหลังดําเนิน

โครงการเพ่ิมข้ึนถึง 42 คน 
  3.3.5 โรงเรียนเกิดมาตราการในการปรุงอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ งดใช้ผงชูรส 100%  คุณครู

เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมนําออกกําลังกายทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อปลุกกระแสการดูแลสุขถาพในโรงเรียน 
 3.3.6 โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน โดยโรงเรียนมีพ้ืนท่ีในการทําเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักแบบผสมผสานปลอดสารเคมี และเพาะเห็ดในโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกัน

ปลูก โดยปัจจุบันผู้ปกครองได้มีการนําไปต่อยอดกลับไปปลูกในครัวเรือนและมีรายได้เสริมจากการเพาะเห็ดขาย 
 

 
   

ภาพท่ี 2 บันไดผลลัพธ์โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพ่ือสุขภาพในโรงเรียน 
ที่มา: สํานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 3.4 โอกาสความยั่งยืน 
 หากพิจารณาถึงโอกาสความย่ังยืนของโครงการ หลังจากทีไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. พบว่า คณะทํางาน

โครงการมีความเชื่อม่ันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกคร้ัง 
ดว้ยความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด สนิทสนม เชื่อม่ันกันและกัน โดยหากวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า 
  3.4.1 การตั้งเป้าหมายร่วม แน่นอนว่าคณะทํางานมองเห็นเป้าหมายร่วมท่ีชัดเจนจากการคุยกันซํ้าๆ 
หลายคร้ังก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน คือนักเรียนบริโภคผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึน 
  3.4.2 ความสอดคล้องของกิจกรรม คณะทํางานต่างทํางานสอดรับระหว่างกัน มีการบูรณาการการส่งเสริม

การบริโภคผักในการเรียนการสอน จากการออกแบบร่วมกันของคณะครูมีการต่อยอดผสมผสานกิจกรรมด้านอาชีพให้กับ

โรงเรียนและชุมชน เช่น เพาะเห็ด, ปลูกผัก, เลี้ยงกบ, เลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้โครงสร้างของคณะทํางานโครงการ 
  3.4.3 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังนักเรียนและคณะครูต่างร่วมกันแบ่งปันทรัพยากร ของตัวเอง เสียสละ
นําอุปกรณ์การเกษตรของครอบครัวมาใช้เพ่ือกิจกรรมส่วนรวม ผู้ปกครองเสียสละเวลาในการทํางานมาร่วมกันปลูกผักใน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการรับซ้ือผลผลิตผกั ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทําให้นักเรียนเกิดรายได้ 
  3.4.4 การวางกรอบเวลาการทํางาน คณะทํางานต่างร่วมกันออกแบบวางแผนกิจกรรมให้เกิดความ

ต่อเนื่องสอดคล้องกับปฏิทินการทํางาน โรงเรียนได้กําหนดนโยบาย กําหนดให้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ให้เด็กนักเรียน

ทํากิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ 
  3.4.5 อํานาจตัดสินใจร่วม เม่ือมีล้อมวงคุย คณะทํางานต่างใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจด้วยเหตุผล 
ด้วยความมีส่วนร่วมมากกว่าท่ีจะตัดสินใจจากใครคนใดคนหนึ่ง 
 

 3.5 ปัจจัยสําคัญท่ีนําสู่ความสําเร็จ  
 ปัจจัยหรือกิจกรรมสําคัญท่ีเป็น “จุดคานงัด” ท่ีทําให้นักเรียนบริโภคผักผลไม้เพ่ิมมากข้ึนนั้น มี 2 กิจกรรมหลัก  
ปัจจัยแรกคือ การทํากิจกรรมปลูกผักร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ถือว่าเป็นกิจกรรม สําคัญท่ีทําให้นักเรียน

เปลี่ยนความคิดต่อการรับประทานผักจากท่ีไม่ทานเลย เป็นเร่ิมทานบ้าง และจากท่ีทานบ้างเป็นรับประทานทานมากข้ึน 
เพราะเด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของต้ังแต่การคิดจนถึงการลงมือทํา “ปลูกเอง กินเอง” จุดสําคัญคือไม่ได้ปลูกเองคน

เดียว ผู้ปกครองมาร่วมปลูกด้วยทําให้เกิดความรู้สึกหวงแหน ด้วยโรงเรียนมีพ้ืนท่ีมากประกอบกับมีคุณครูท่ีชื่นชอบการทํา

เกษตรพอเพียงเป็นทุนเดิม โดยกระบวนการสําคัญในกิจกรรมนี้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม เริ่มต้ังแต่การขอความร่วมมือ
จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงเรียน เพ่ือขอช่วยประสานความร่วมมือไปยังฟาร์มหมูท่ีใหญ่ท่ีสุดในตําบล เรื่อง
การปรับหน้าดินภายในโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแปลงปลูกผักให้กับนักเรียนทุกครอบครัว ซ่ึงในเวลาต่อมาทางฟาร์มหมูก็ได้ส่งรถ

แมคโคเข้ามาช่วยปรับหน้าดินของโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นหลังจากนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ชี้แจงรายละเอียดใน

การจัดกิจกรรมการปลูกผักขึ้นภายในโรงเรียน เพ่ือต้องการส่งเสริมเรื่องการบริโภคผักปลอดภัยในทุกครัวเรือน และเป็นอาหาร

กลางวัน โดยโรงเรียนมีเมล็ดพันธุ์แจกให้ โดยทุกกระบวนการทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้วย ตั้งแต่การคํานวณ

พ้ืนท่ีของแปลงผักแต่ละแปลงร่วมควรมีขนาด 1X2 เมตร มีการเสนอแนะแนวทางการปลูกผักว่าก่อนการปลูกผักจะต้องขุดดิน

เพ่ือข้ึนรูปแปลง และพลิกดินชั้นล่างข้ึนมาตากแดดประมาณ 2 วันเพ่ือฆ่าเชื้อโรคก่อนท่ีจะลงเมล็ดพันธุ์ต่อไป โดยผู้ปกครองท่ี

ร่วมทํากิจกรรมกับนักเรียนจะมีทุนสนับสนุนให้ทุกครัวเรือน ๆ ละ 500 บาท (โดยขอทุนสนับสนุนจากห้างร้านและเพื่อนของ

คุณครู เพ่ือเป็นแรงจูงใจและลดภาระผู้ปกครองท่ีส่วนใหญ่มีฐานะยากจน) นอกจากน้ียังจะมีการประกวดแปลงผักโดยมีเกณฑ์

ว่า ผักท่ีได้ต้องงาม,บริเวณแปลงผักสะอาดสะอ้าน,ผู้ปกครองมีเวลาเข้ามาดูแลแปลงผักร่วมกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมี 3 
รางวัลในการประกวดคือ รางวัลท่ี 1 จะได้จํานวนเงิน 2,000 บาท รางวัลท่ี 2 ได้รับ 1,500 บาท และรางวัลท่ี 3 จํานวน 
1,000 บาททุกแปลงต้องไม่ใช้สารเคมี 
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ปัจจัยท่ีสองคือ  “การประชุม AAR” ของคณะครู ท้ังการประชุมคณะทํางานแบบเป็นทางการที่มากกว่า 4 ครั้ง
ตามท่ี สสส. กําหนด และการล้อมวงคุยแบบเป็นธรรมชาติ เพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการทํางาน, เน้นยํ้า

เป้าหมายร่วมกัน วางแผนการทํางานแบบ PDCA ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคผักผลไม้ร่วมกัน ท่ีทําได้ก็

เพราะคุณครูมีจํานวนน้อย มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันทุกครั้งท่ีคุยต้องอยู่กันแบบ “พร้อมหน้าพร้อมตา” ทําให้เกิดแผนและมี

การขับเคล่ือนตามแผนท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. บทสรุป 
 

 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพ่ือสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา สรุป
ประเด็นความสําเร็จได้แก่ นักเรียนรับประทานผัก ผลไม้เพ่ิมมากข้ึน เม่ือพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ สรุปได้ว่า 
 4.1 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปรุงอาหารกลางวันของแม่ครัวให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สรุปได้ว่า  การท่ีแม่

ครัวได้เข้าอบรมและได้รับความรู้อย่างถูกต้องในการปรุงเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ พร้อมด้วยการกํากับ ควบคุมดูแล

พฤติกรรมการปรุงอาหารให้มีความสะอาด ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพของคุณครู และการจัดการของโรงเรียน ท้ังระบบ 
ตั้งแต่การกําหนดเมนูอาหารไว้ล่วงหน้าตามโปรแกรมท่ีได้มาตรฐาน อย่างโปรแกรม Thai school lunch การจัดการวัตถุดิบ
ในการปรุงอาหาร จนถึงการปรุงอาหาร ช่วยให้โรงเรียนสามารจัดการอาหารกลางวันท่ีถูกตามหลักโภชนาการภายใต้

งบประมาณ 20 บาทต่อหัวอย่างมีประสิทธิภาพได้จริง และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ประกอบกับการติดตามผลการ

รับประทานผักผลไม้จากนักเรียนแกนนําทุกวันนั้น ช่วยสะท้อนให้คุณครู แม่ครัวได้ทราบข้อมูลแล้วนํามาสู่การประชุม AAR 
เพ่ือบริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนาเมนูอาหารให้มีปริมาณคงเหลือน้อยท่ีสุด หรือไม่เหลือเลย โดยนํามาสู่การสร้างสรรค์
เมนูอาหารให้มีความน่ารับประทานมากขึ้น 
 4.2 ความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพ่ือสุขภาพอย่างมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา สรุปได้ว่า ความสําเร็จและผลลัพธ์การดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ

บริโภคผัก ผลไม้เพ่ือสุขภาพ เกิดจากการขับเคลื่อนงานตามบันไดผลลัพธ์ ท่ีให้ความสําคัญกับผลลัพธ์เป็นตัวต้ัง และวัดผลท่ี
เกิดข้ึนจากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ โดยมีกิจกรรมสําคัญคือ 

4.2.1 การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ เพ่ือให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการและคุณค่าของอาหารประเภทผัก

ผลไม้ท่ีมีต่อนักเรียนท้ัง คณะทํางานโครงการ แกนนํานักเรียน นักเรียนในโรงเรียน แม่ครัวและผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจท่ีตรงกัน ไม่เฉพาะเพียงแค่คณะครูเท่านั้นแต่ต้องเกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญต่อเป้าหมายร่วมเดียวกัน ดังท่ีครู

เสริมศรี พจน์มนต์ปิติ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า 
“ตัวคณะทํางานเองต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมจึงต้องจัดอาหารท่ีถูกสัดส่วน ตามหลักโภชนาการ เพ่ือให้ทุกคน

เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเร่ืองท่ีโรงเรียนกําลังจะทํา แม้ว่าตัวคุณครูจะช่วยกันปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วยตัวเอง แต่เราก็ต้องการ
แรงสนับสนุนจากแกนนํานักเรียนท่ีจะช่วยเราถ่ายทอดความรู้เร่ืองโภชนาการให้กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน หรือแม้แต่กับ
ชุมชนหรือผู้ปกครอง เราก็ต้องการความร่วมมือให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ และกลับไปจัดการอาหารท่ีบ้านให้มีผักและผลไม้ท่ีหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงหากเขาสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้ ๆ กัน ได้เข้าใจด้วยแล้ว ก็จะย่ิงดีค่ะ” 

4.2.2 การทํากิจกรรมปลูกผักร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีทําให้

นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันปลูกผักปลอดภัยเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน โดยจัดอยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู้ มีคะแนนให้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมและหน้าท่ีพลเมือง (ประเด็นการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว) 
ซ่ึงกิจกรรมนี้นอกจากจะทําให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของการปลูกผักรับประทานเอง ปลอดภัยกับตัวเองและสร้างค่านิยมท่ีดีต่อ

การรับประทานผัก ผลไม้ กิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครัวเรือนด้วย ในบางครอบครัวนั้นผู้ปกครอง และนักเรียน
ไม่มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกัน การทํากิจกรรมร่วมกันคร้ังนี้จึงเป็นการสานสัมพันธ์ในครัวเรือน ท้ังยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
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ระหว่างคณะครูและผู้ปกครองอีกด้วย ดังท่ี คุณครูเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้เล่าถึงบรรยากาศในวันนัด

ผู้ปกครองมาเตรียมแปลงดินของตัวเองว่า 
“ผู้ปกครองที่เขามีอุปกรณ์พวกจอบ เขาก็เอาของเขามาเอง ใครพร้อมก็ลงมือได้เลย ใครยังไม่พร้อมหรือไม่

ได้มาในวันนั้น เขาก็จะทยอยมาจับฉลากและจัดการกับแปลงของตัวเองในวนัต่อ ๆ มา ผู้ปกครองและนักเรียนดูเขาสนุกกันค่ะ 
นอกจากนี้ บางครอบครัวท่ีผู้ปกครองอายุยังน้อย และขาดประสบการณ์ด้านการเกษตร เขาก็จะขอคําแนะนําจากครอบครัว
อ่ืน ๆ ท่ีมีประสบการณ์ ทําให้เกิดภาคของความช่วยเหลือกัน ช่วยกันขุด ช่วยกันพรวนดิน เป็นบรรยากาศท่ีน่าประทับใจมาก 
พอมีกิจกรรมแบบนี้ นอกจากผู้ปกครองได้เข้ามาทํากิจกรรมในโรงเรียนแล้ว ครูกับผู้ปกครองก็มีโอกาสได้ทําความรู้จักกันมากข้ึน 
กลุ่มผู้ปกครองกันเองเขาก็คุยกันมากข้ึนเช่นกัน และมีครอบครัวหนึ่ง คุณพ่อเป็นช่างเคาะสีรถยนต์ ตกเย็น ก็พาเพ่ือน ๆ มา
ช่วยกันข้ึนแปลงผัก เพราะอยากให้ลูกได้รางวัล เราเห็นแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเขาด้วย” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 ผู้ปกครองเข้ามาดูแลแปลงผักในโรงเรียน 
 

ผู้ปกครองผลัดกันมาท้ังเช้าและเย็น สร้างสีสันให้กับโรงเรียนได้มาก ทําให้ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้พูดคุยกันมากข้ึน 
จากแต่เดิมท่ีผู้ปกครองมารับส่งนักเรียนแล้วก็กลับทันที แต่เม่ือมีกิจกรรมนี้ ทําให้ช่วงเวลาเช้าเย็นหรือบางคนก็มาตอนเท่ียง 
ผู้ปกครองได้พูดคุยกับคณะครู ได้เห็นอาหารกลางวันท่ีนักเรียนได้กินกัน บางคนช่วงเท่ียงพอมีเวลา หลังจากดูแลแปลงผักแล้ว

ก็ยังมาช่วยแม่ครัวของโรงเรียนเตรียมวัตถุดิบอีกด้วย คุณเสริมศรีกล่าวว่าตอนท่ีคิดกิจกรรมนี้ ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิด

ผลต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นผลท่ีเกินจากเป้าหมาย 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
 

เบญญาดา มุติวัฒนาสวัสด์ิ. รายงานการถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพ่ือสุขภาพในโรงเรียน วัดศรีวิสารวาจาตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพ้ืนท่ี (Node นครปฐม) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ Node นครปฐมเพื่อการพัฒนา
สุขภาวะเชิงพ้ืนท่ี  

เด็กไทยกินผักน้อย ชี้แม่เป็นตัวอย่างได้. คน้เม่ือ 27 เมษายน 2562 จากhttps://www.thaihealth.or.th/Content 
23228-เด็กไทยกินผักน้อยชี้แม่เป็นตัวอย่างได้.html  
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ศักยภาพของทรัพยากรประมงน้ําชตีอนล่างเพื่อการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินแบบมีสว่นร่วม 
Potency of Fishery in Lower Basin of Chee River for Conservation and 

Development of Local Product  
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาศักยภาพทางด้านการประมงของพ้ืนท่ีบ้านท่าศาลาหมู่ท่ี 4 และ 5 ตําบลชีทวน อําเภอเข่ือง

ในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพของสัตว์น้ําในการนํามาแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน
ในการนําไปขายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว ร่วมกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําของชุมชน ในการ
ดําเนินงานวิจัย ใช้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ด้านการประมง 
การสํารวจทรัพยากรประมง การสัมภาษณ์รายบุคคล การจัดเวทีประชาคม เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาทําการประเมินศักยภาพด้าน
การประมงของชุมชน หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงให้มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของคนในชุมชน  

ผลการวิจัย พบว่า บ้านท่าศาลา เป็นหมู่บ้านท่ีมีทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จากการสํารวจทรัพยากร
ทางด้านการประมงของชุมชน  พบว่า  มีทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลศักยภาพของสัตว์น้ํา
จากการลงพื้นท่ีสํารวจของทีมวิจัย พบว่า ปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาในกลุ่มปลาสร้อย ปลาตะเพียน หรือปลาท่ีมีก้างเป็น
จํานวนมาก ดังนั้นทีมวิจัยจึงทําการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ําโดยการนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 3 ชนิด คือ ปลาส้มตัว ปลาส้ม
ไฮโซ (ปลาส้มไร้ก้าง) และข้าวเกรียบปลา เนื่องจากสามารถทําได้ง่าย ใช้อุปกรณ์และเวลาไม่มาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยัง
สามารถซ้ือเป็นของฝากกลับไปได้ง่ายกว่าการแปรรูปในรูปแบบอ่ืน 

  
คําสําคัญ: ความหลากหลาย  ทรัพยากรประมง  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน  มีส่วนร่วม  ชีทวน 
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Abstract 
 

This study was focused on potential of artisanal fishing in Moo 4 and 5, Ban Tasala, Thambol 
Che touan, Amphore Khueang Nai, Ubolratchatanee Province, Thailand. These data of the potential 
were used for determine the potential valued-added fish products, which can be produced from fish 
resources in the area and sold to tourists as a food souvenir. The data were also used for urging a good 
sense of fishery resource conservation. This study relied on participatory action research (PAR). Several 
activities, which were surveying fishery activities and fishery resources, interviewing local fishermen, and 
organizing community forum, were carried out.  

The results showed that Ban Tasala is rich in fishery resources. Fish species captured in this area 
were mainly mud carp, silver carp, and those containing bones in muscle. To reduce the problem of the 
bones, researchers used these fish to prepare some products, in which the bones are soften or ground 
into tiny pieces. The products included fermented fish (Plasom), boneless fermented fish (Plasom Hi-so) 
and fish crackers. The products can be produced using simple techniques and rely on simple equipment 
that can be obtain from local suppliers. They also have a long shelf-life, by which the products can be 
kept for selling to the tourists in nearby areas.  
  
Keywords: diversity, fishery resources, local products, participation, Che Touan 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันนักท่องเท่ียวให้ความสนใจการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีมีแม่น้ําสายหลัก คือ แม่น้ําชี และแม่น้ํามูล ไหลผ่านจึงมี

ความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ประกอบกับมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีได้รับ

ความสนใจจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและต่างประเทศทยอยเข้ามาเท่ียวในช่วงงานเทศกาลเป็นจํานวนมาก โดย
สินค้าท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการซ้ือกลับไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก คือ สิ้นค้าพ้ืนถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

หรือพ้ืนท่ีนั้น เช่น ผ้า ขนม หรืออาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่คนท่ีอยู่ในชุมชนได้  
บ้านท่าศาลาเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตั้งของหมู่บ้านอยู่ติดกับริมแม่น้ําชี

ฝั่งซ้ายมือ คนในชุมชนประกอบอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลักและมีการทําการประมงเป็นอาชีพเสริม ท้ังนี้รายได้ท่ีได้จากการทํา

การประมงค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เนื่องจากแม่น้ําชีช่วงท่ีไหลผ่านหมู่บ้านนั้นเป็นช่วงโค้งของน้ํา ส่งผลให้กระแสนํ้าไม่เชียว

กราดและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอาศัยของสัตว์น้ํา ทําให้พบสัตว์น้ําชุกชุมและมีความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณน้ี 
จากการลงพ้ืนท่ีบ้านท่าศาลาในการพัฒนาโจทย์วิจัย พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับลําน้ําชีมาต้ังแต่

อดีต คนในชุมชนได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของตนเองไว้ดังนี้ ในอดีตมีข้อมูลบันทึกว่าคนในชุมชนมีการใช้ประโยชน์ท้ังด้านการค้าขาย

ข้าวและของป่ากับชาวจีน การทําการเกษตร การประมง และการอุปโภคบริโภค ในปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา

ข้าวตามฤดูกาลเป็นอาชีพหลัก มีการทําการประมงเป็นอาชีพเสริมโดยมีคนในหมู่บ้านเป็นชาวประมงคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
เม่ือชาวประมงจับปลาได้ปริมาณมาก (เหลือจากการบริโภค) จะนํามาจําหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง (ตู้เย็นรับซ้ือปลา) ใน
หมู่บ้านมีจํานวน 3 ราย วิธีการรับซ้ือปลาจะเป็นการซ้ือจากชาวประมงโดยไม่คัดแยกชนิดของปลา (ปลารวม) กิโลกรัมละ 80 
บาท ซ่ึงมีเงินหมุนเวียนจากการซื้อขายปลาปีละ 800,000 บาท เนื่องจากปลาท่ีจับได้จากลํานํ้าชีมีรสชาติท่ีอร่อยเป็นท่ีนิยม

ของผู้บริโภค คนในชุมชนเล่าว่าสาเหตุท่ีปลาท่ีจับได้จากแม่น้ําชีมีความอร่อยนั้นเนื่องจากบริเวณพ้ืนท้องน้ําเต็มไปด้วยทรายไม่

มีโคลน เนื้อปลาจึงมีกลิ่นคาวน้อย ชาวประมงจะนําปลาที่หาได้ไปบริโภคภายในครัวเรือน เม่ือจับได้ในปริมาณมากจึงนําไป

จําหน่ายให้แก่แม่ค้า (ตู้แช่ปลา) ภายในหมู่บ้าน ปลาที่เหลือจากการจําหน่ายจะมีการเสื่อมสภาพจึงนํามาแปรรูปเป็นปลาร้า

หรือปลาเค็มท้ังหมด ซ่ึงปลาร้าท่ีทําการหมักนั้นไม่ได้ทําการแยกชนิด และขนาดของปลา และขายในราคาเดียวกัน  วัตถุดิบท่ี

ใช้ในการแปรรูป เช่น รํา ปลายข้าว เป็นผลพลอยได้จากการทํานาในชุมชน ซ่ึงผู้น้ําชุมชนและคนในชุมชนมีความเห็นตรงกันว่า

อยากจะพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีความหลากหลาย เพ่ือท่ีจะเป็นสินค้าของฝากของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการ

สร้างรายได้และอาชีพเสริมของคนในชุมชนหลังจากการทํานาและการทําการประมง สอดคล้องกับรายงานของ วิตติกา และ
คณะ (มปป) บ้านท่าศาลามีผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากแหล่งอ่ืนสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้า

ท่ีระลึกทางการท่องเท่ียวของชุมชนได้ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรในพ้ืนท่ีในการนํามาผลิตปลา

ร้าโดยไม่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงผู้นําชุมชนและชาวบ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือพัฒนา

สินค้าให้มีความหลากหลายเป็นสินค้าจําหน่ายให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียว เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่คนใน

ชุมชน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงท้องถ่ินให้มีความเหมาะสมศักยภาพประมงท้องถ่ิน 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจากการขายเป็นของท่ีระลึกให้กับ

กลุ่มนักท่องเท่ียว 
3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชน 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 การจัดเวทีชาวบ้าน 
จากการจัดเวทีชาวบ้านทําให้ทราบว่าบ้านท่าศาลามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและป่าไม้ แต่เดิมนั้นมี

การจําหน่ายสินสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว และอ้อย รวมท้ังของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ และสัตว์น้ํา เป็นสินค้าท่ีมีการ

แลกเปล่ียนหรือซ้ือขายระหว่างพ่อค้ากับคนในชุมชน ภายในชุมชนมีโบราณวัตถุ เช่น เรือโบราณ ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม

ภายในชุมชน แต่คนในชุมชนไม่มีสินค้าท่ีจะนํามาจําหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวเลยอันจะก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมให้แก่คน

ในชุมชน เมือพิจารณาถึงศักยภาพของทรัพยากรและภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้นําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประมงของชุมชนให้มีความหลากหลาย เนื่องจากบ้านท่าศาลามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ท่ีมีสัตว์น้ํา

ชุกชุม แต่ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการแปรรูปในชุมชนยังไม่หลากหลาย หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นของฝากแก่

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในชุมชน จะสามารถสร้างรายได้เสริมและอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนได้  
 

3.2 การสํารวจ 
หลังจากท่ีมีการศึกษาบริบทและความต้องการพัฒนาชุมชนบ้านท่าศาลาแล้ว ทีมผู้วิจัยได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีใน

การดําเนินการวิจัยร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครในการสํารวจทรัพยากรประมงในแม่น้ําชีช่วงท่ีไหลผ่านบ้านท่าศาลา และตู้แช่ปลา

ในหมู่บ้าน เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพด้านทรัพยากรประมงของพื้นท่ี เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 
ชนิดของพันธ์ุปลาท่ีพบในชุมชนรวม ผลิตภัณฑ์แปรรูประมงท่ีพบในชุมชน  สภาพท่ัวไปของชุมชน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์

ศักยภาพทางด้านการประมงของชุมชน เพ่ือวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงตามศักยภาพของทรัพยากรประมงท่ีพบใน

พ้ืนท่ี และวางแผนในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชุมชนให้มีความยังย่ืนต่อไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี

ได้จากการสํารวจ พบว่า สัตว์น้ําท่ีพบอยู่ในกลุ่มของปลาเกล็ดท่ีมีก้างค่อนข้างเยอะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการประมงนั้น 
ต้องคํานึงถึงแรงงาน อุปกรณ์ ชนิดของสัตว์น้ํา และภูมิปัญญาของคนในพ้ืนท่ีด้วย คนในชุมชนจึงมีความเห็นท่ีตรงกันว่าควร

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพ่ือจําหน่ายเป็นของฝากให้แก่นักท่องเท่ียว 
 

 3.3 การสัมภาษณ์ 
นอกจากการสํารวจทรัพยากรประมงของทีมวิจัยแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประมง พันธ์ปลาท่ีพบในชุมชน ตํานานความเชื่อ ภูมิปัญญาทางด้านการประมง กับปราชญ์ชุมชน และชาวประมงในชุมชน 
เพ่ือทําการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากทีมสํารวจว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ท้ังนี้ในการสําภาษณ์จะมีการสัมภาษณ์ท้ังแบบ

กลุ่ม และรายบุคคล  
 

 3.4 การสํารวจศักยภาพทางด้านการประมงของชุมชน 
 ผู้วิจัยทําการสํารวจศักยภาพด้านการประมงของพ้ืนท่ี และสัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านการประมง โดยกําหนดให้ผู้ให้

ข้อมูลสําคัญและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันสํารวจทรัพยากรประมง การจดบันทึกการทําการประมง เพ่ือนําข้อมูลด้านศักยภาพด้าน

ทรัพยากรการประมง โดยมีท้ังอาสมัคร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 อาสาผู้เก็บข้อมูลจากชาวประมงในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 
กลุ่มท่ี 2 อาสาเป็นผู้สํารวจทรัพยากรประมงในแม่น้ําชีท่ีไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน และกลุ่มท่ี 3 อาสาเป็นผู้เก็บข้อมูลกับตู้แช่

ปลาและปราชญ์ชุมชน เม่ือได้ข้อมูลแล้วจึงนํามาจัดเรียงหมวดหมู่และทําการวิเคราะห์ข้อมูลมาวางแผนในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชุมชนต่อไป 
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3.5 การทดลองเชิงปฏิบัติการ  
โดยกําหนดให้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันคิดวิธีการและกระบวนการในการเก็บข้อมูล รวมท้ังทําการ

ทดลองเชิงปฏิบัติการ การสํารวจทรัพยากรประมงเพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลท่ีจะนําไปวางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเพ่ือทําการเพิ่มมูลค่า เพ่ือให้ชุมชนได้เกิดทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้ข้อมูลทางด้านศักยภาพการประมงของชุมชนแล้ว ท่ี ผู้วิจัยจะใช้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับคนในชุมชนว่าสามารถจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ท้ังนี้ต้องมีความสอดคล้องกับทรัพยากร

ประมงท่ีพบในแม่น้ําชี  ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประมงของชุมชน จากข้อมูลท่ีบันทึกได้จากการจัดเวทีชาวบ้าน การสํารวจ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และนําข้อมูลท่ี
วิเคราะห์ได้ไปคืนข้อมูลแก่ชุมชน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ก่อนท่ีจะทําการปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงของชุมชน เม่ือทีมวิจัยพิจารณาข้อมูลทรัพยากรและศักยภาพของคนใน

ชุมชนแล้วจึงมีความเห็นท่ีตรงกันว่าจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มตัว ปลาส้มไร้ก้าง (ปลาส้มไฮโซ) และข้าวเกรียบปลา หลังจาก

นั้นทีมวิจัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปปลาส้มท่ีอําเภอโขงเจียม และอําเภอสิรินธร เม่ือกลับมาจากการศึกษาดูงาน

แล้วจึงทดลองทําปลาส้มตามสูตรท่ีได้ศึกษาดูงานเพ่ือเปรียบเทียบกับสตูรด้ังเดิมของชุมชน 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการสํารวจ การสัมภาษณ์ ศักยภาพของทรัพยากรสัตว์น้ําของบ้านท่าศาลาแล้ว ทีมวิจัยได้นําข้อมูลมาจัดเรียง 

หมวดหมู่ พบว่า ปลาที่พบมากที่สุดคือปลาในกลุ่มปลาเกล็ด เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อย ปลากราย ปลาโจก เป็นต้น 
หลังจากน้ันจึงมีการจัดเวทีชาวบ้านร่วมกันเพ่ือกําหนดวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงของชุมชนร่วมทัน ทีมวิจัยในชุมชน               
มีความเห็นว่าปลาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีมีก้างมากเหมาะสมท่ีจะนําไปทําเป็นปลาส้มจําหน่าย แต่ปลาสร้อย ปลากระด่ี ปลา

ตองกราย และปลาสลาดท่ีพบนั้น หากนําไปทําเป็นปลาส้มผู้บริโภคอาจจะไม่นิยมรับประทานเหมือนปลาตะเพียน ทีมผู้วิจัยจึง

เห็นว่าควรทําข้าวเกรียบปลาจําหน่าย เนื่องจากใช้แรงงานน้อย สามารถใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือนได้ ใช้เวลาในการทําไม่นาน 
และสามารถเก็บไว้ได้นาน เหมาะแก่การจําหน่ายเป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว จึงมีการลงมติว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก

ชุมชนเป็นปลาส้ม ปลาส้มไร้ก้าง (ปลาส้มไฮโซ) และข้าวเกรียบปลา    
 
4. ผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาจะทําการศึกษาในพ้ืนท่ีบ้านท่าศาลา หมู่ท่ี 4 และ 5 โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม PAR (Participatory Action Research) ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสํารวจ การสัมภาษณ์ การจัดเวที
ชาวบ้าน มีผลการศึกษาดังนี้ 

 

 ศักยภาพด้านการประมงในชุมชน  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของพันธ์ุสัตว์น้ําท่ีพบในบริเวณบ้านท่าศาลาหมู่ท่ี 4 และ 5  ตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน 

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าบ้านท่าศาลามีทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีการนํา

สัตว์น้ําจากแม่น้ําชีไปบริโภค และจําหน่าย จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีสัตว์น้ํารวมจํานวน 45 ชนิด จําแนกเป็นปลาได้ 35 
ชนิด  กุ้ง 2 ชนิด และ หอย 6 ชนิด จากการสอบถามและสํารวจข้อมูลทางการประมงคนในชุมชนสะท้อนสภาพปัญหาใน

ปัจจุบันนี้ว่า มีจํานวนและชนิดของสัตว์น้ําท่ีลดลงกว่าเม่ือก่อนมาก อาจเป็นเพราะท่ีตั้งของบ้านท่าศาลาอยู่ใต้เข่ือนหรือฝายกัน

น้ําท่ีมีการก่อสร้างขึ้นในแม่น้ําชี ชาวบ้านมีความเชื่อว่าปลาไม่สามารถว่ายไปมาในแม่น้ําชีได้ ทําให้มีผลกระทบกับปริมาณปลา

และสัตว์น้ํามีการลดจํานวนลง รวมท้ังมีขนาดท่ีเล็กลงและปริมาณน้อยลงกว่าในอดีต นอกจากน้ีปริมาณหอยท่ีพบก็ลดน้อยลง
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เช่นเดียวกัน หลังจากท่ีได้ข้อมูลของปลาท่ีพบในแม่น้ําชีทําให้ทีมผู้วิจัยทราบว่ามีปลากลุ่มปลาสร้อย และปลาตะเพียน อยู่ทุกดู

กาล ดังน้ันจึงมีความคิดเห็นท่ีตรงกันว่าจะนํามาแปรรูปเป็นปลาส้ม และข้าวเกรียบปลาเป็นของฝากให้แก่นักท่องเท่ียว 
 

 การศึกษาดูงานการแปรรูปสัตว์น้ําโดยชุมชน  
 ทีมผู้วิจัยได้มีการศึกษาดูงาน 2 แห่ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีประสบความสําเร็จในการแปรรูปสัตว์น้ํา โดยคนในชุมชน คือ 
บ้านด่านใหม่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านโนนกาหลง หมู่ท่ี 1 ตําบลโนนกาหลง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีบริบทท่ีใกล้เคียงกับบ้านท่าศาลาหลายด้าน ในระหว่างการศึกษาดูงานทีมผู้วิจัยได้มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล และมีการซักถามในประเด็นท่ีมีความสงสัยเพ่ิมเติม 
 

 การปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ํา 
หลังจากท่ีมีการศึกษาดูงานการแปรรูปสัตว์น้ําแล้ว ทีมผู้วิจัยได้มีการจัดอบรมการแปรรูปสัตว์น้ํา โดยมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทําการแปรรูปสัตว์น้ําให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 3 ชนิด ดังน้ี  
1. ปลาส้มตัว  
2. ปลาส้มไฮโซ  
3. ข้าวเกรียบปลา  

 จากการสํารวจทรัพยากรประมงในชุมชน การศึกษาดูงาน และการทดลองปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ํา ฯ สามารถสร้าง
ความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชน บ้านท่าศาลา ได้ดังน้ี 

1. จากการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์น้ําของชุมชน ทําให้ท่ีผู้วิจัยทราบว่ากลุ่มผู้ท่ีทําการประมงในชุมชน มีความ
เคารพกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะมีแต่เพียงผู้ท่ีเข้ามาใช้ทรัพยากรร่วมกับคนในชุมชนท่ีมาจากแหล่งอ่ืน

เท่านั้นท่ีมีการละเมิดกฎท่ีตั้งไว้เท่านั้น 
2. เกิดความตระหนักของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรรวมท้ังการเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถ่ินผ่าน

กระบวนการวิจัย เม่ือทําการเก็บข้อมูลประมงไปได้สักระยะหนึ่ง แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับคนในชุมชน ทําให้ได้

ทราบถึงปริมาณและทรัพยากรประมงท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนต่างตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์น้ํา เกิดการหวงแหนทรัพยากร สามารถกระตุ้นจิตสํานึกให้มีการดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนในทุกด้าน เช่น 
การเห็นความสําคัญต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน การจัดกิจกรรมของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประมงของคนในชุมชน คือ การ
แข่งเรือหาปลา  นอกจากน้ียังมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงข้ึนมาใหม่หลังจากท่ีเคยลดบทบาทในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรประมงชุมชนไปก่อนหน้านี้ 
3. การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ใน

การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าแม่บ้านกลุ่มสตรีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรมหลายด้าน 
เช่น การเป็นผู้นําชุมชนในการชวนคิดวิเคราะห์วางแผนแนวทางในการจัดต้ังกลุ่มรวมท้ังวิธีการพัฒนากลุ่มแปรูป ฯ ให้เกิดข้ึน

ในอนาคต รวมท้ังวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่าง

การวิจัยทุกกิจกรรม กลุ่มผู้สูงอายุยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม โดยการแสดงความคิดเห็น

ท่ีสามารถนําไปพัฒนาและใช้เป็นข้อมูลในการก่อต้ังกลุ่ม ทําให้ในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เม่ือนําข้อมูลท่ีได้มารวบรวมและจัดหมวดหมู่ในแต่ละเดือนสามารถจําแนกชนิดของสัตว์น้ําท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรกในแต่ละเดือน ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 ชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของแต่ละเดือน 
เดือน  ลําดับ  
 1 2 3 
มกราคม ปลาสร้อยขาว ปลาโจก ปลาเก้ง 
กุมภาพันธ์ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลาเก้ง 
มีนาคม ปลาสร้อยขาว ปลาเก้ง ปลากราย 
เมษายน ปลาสะธง ปลากระดี ่ ปลารากกล้วย 
พฤษภาคม ปลาสร้อย ปลาตะเพียน  ปลากราย 
มิถุนายน ปลาตะเพียน ปลาแปบ ปลาสร้อย 
กรกฎาคม ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาโจก 
สิงหาคม ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลาสร้อย 
กันยายน ปลาตะเพียน ปลาโจก ปลาสลาด 
ตุลาคม ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากํ่า 
พฤศจิกายน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากราย 
ธันวาคม ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากระแห 

 

จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทีมวิจัยร่วมกันวางแผนในการท่ีจะพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าของสัตว์น้ํา สามารถนํามากําหนด

วิธีการท่ีเหมาะสมในการแปรรูปเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากให้แก่นักท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนได้ 3 รูปแบบ คือ การทําปลา

ส้มตัว และปลาส้มไร้ก้าง (ปลาส้มไฮโซ) และ ข้าวเกรียบปลา ซ่ึงมีวิธีการท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทีมผู้วิจัยสามารถผลิตเองได้ 
เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังใช้แรงงานและระยะเวลา

น้อยเมื่อเทียบกับการแปรูปสัตว์น้ําในรูปแบบอ่ืน อีกท้ังยังเป็นท่ีต้องการของตลาด มีความสะดวกต่อการซ้ือและใช้พ้ืนท่ีในการ

เก็บรักษาน้อย เม่ือนักท่องเท่ียวซ้ือเป็นของฝากสามารถขนย้ายไปในท่ีไกล ๆ ได้ จากการดําเนินโครงการวิจัยส่งผลให้กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่มชาวประมง รวมท้ังคนท่ีอยู่ในชุมชนมีความตระหนักและต่ืนตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของตนเพ่ิมมากข้ึน 
มีการหวงแหนทรัพยากรของตนเอง รวมทั้งคนในชุมชนสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ประมงชุมชน สามารถขายเป็นของ

ฝากให้กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในชุมชน ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง สามารถสรุปเป็น

รายประเด็นได้ดังน้ี 
1) เกิดความสามัคคี คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีเกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในชุมชนและตําบลชี

ทวนจากการดําเนินกิจกรรมของงานวิจัย ซ่ึงแต่ละกิจกรรมท่ีคนในชุมชนได้ทําร่วมกันทีมวิจัยมีความต่ืนตัวและให้ความสําคัญ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในระหว่างการจัดเวทีขึ้นภายในชุมชนทุกครั้ง ทีมวิจัยทุกคนมีความมุ่งม่ันใน

นําเสนอแนวทางในการดําเนินการโครงการถึงแม้ว่ากระบวนการในการวิจัยจะสิ้นสุด แต่ทีมวิจัยทุกคนยังมีข้อเสนอในการ

จัดต้ังกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําบ้านท่าศาลา จึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการคาดการณ์ หรือหาวิธีในการดําเนินการร่วมกับ

การป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปให้มีของชุมชนมาขายเป็นสินค้าของฝากให้กลุ่มนักท่องเท่ียว  
3) จากข้อมูลสัตว์น้ําท่ีสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําในชุมชนท่ีค่อนข้างแตกต่างจาก

สถานการณ์ในอดีตท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากร

ประมงท่ีอาจส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน คนในชุมชนจึงมีการหาทางป้องกันร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา

ของชุมชน นอกจากนี้คนในชุมชนการเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถ่ินผ่านกระบวนการวิจัย  
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4) สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุภายในชุมชน ให้มีบทบาทในการเป็นผู้นําของชุมชน 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการวิจัยบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม ทําให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

5. อภิปรายผล  
 

จากการดําเนินงานวิจัย พบว่า ชาวบ้านท่าศาลารวมท้ังกลุ่มชาวประมงมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
โดยมีการจัดต้ังเขตอนุรักษ์สัตว์น้ําในแม่น้ําชีบริเวณหน้าวัดอัมพวันวนาราม ห้ามไม่ให้มีการจับสัตว์น้ํามาเพ่ือทําการบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําเพ่ือทําการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ท่ีเข้ามาลักลอบจับสัตว์น้ําในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ํา ซ่ึงกฎ
ลงโทษมีการบัญญัติขึ้นโดยคนในชุมชน หากพบการละเมิดในเบื้องต้นจะมีการตักเตือนผู้ท่ีฝ่าฝืน หรือยึดเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ทําการประมง สอดคล้องกับ ได้สรุปแนวคิดท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ําไว้ดังนี้ การจัดการลุ่มน้ําไม่ใช่การแก้ไขปัญหา

ทางด้านการจัดการหรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องทบทวนด้านการจัดการลุ่มน้ํา เพ่ือท่ีจะได้วางกรอบแนวคิดท่ี

สามารถแสดงถึงความสําพันธ์ของหน่วยงานท้ังด้านสังคมและนิเวศ ท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
รวมท้ังการผลิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมองค์รวมอย่างไร อันจะนําไปสู่การเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนร่วมกันท้ังต้นน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา (ทองคํา และคณะ, 2554) 

นอกเหนือจากการกําหนดแนวทางและการสร้างกฎโดยคนในชุมชนจะสามารถทําให้การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน

เกิดความย่ังยืน คนในชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันด้วยด้วย ซ่ึงปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการบวนการ

จัดการด้วนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชน  
 

6. สรุป 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า คนในชุมชนให้ความสําคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงเป็นของท่ี

ระลึกให้แก่นักท่องเท่ียว โดยในทุกกระบวนการวิจัยคนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นและหาทางออก

ในการแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังวางแผนการทํางานเพ่ือให้แต่ละกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับอริสา (2549) และยุทธนา และคณะ (มปป) รายงานแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนจะประสบความสําเร็จนั้น 
ตอ้งอาศัยความมีส่วนร่วมของชาวบ้านและคนในชุมชนที่มีความเห็นชอบร่วมกัน ร่วมกับการนําเอาภูมิปัญญาของท้องถ่ินต้ังแต่

อดีต ร่วมกันสร้างกฎกติกาของชุมชน โดยท่ีคนในชุมชนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ร่วมกับการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของ

ภาครัฐ เช่น การต้ังองค์กรชุมชนมีหน้าท่ีในการดูแลเขตุอนุรักษ์ การกําหนดเขตอนุรักษ์หรือเขตห้ามจับสัตว์น้ํา การจัดต้ังองค์กร
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา การพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา การประชาสําพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน 
ในการช่วยกันจัดการทรัพยากรประมงด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีมีการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการกระตุ้น 
และสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันวางแผนการคุ้มครองจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในกระบวนการจัดการได้ 
นอกจากนี้ มาวเซ็ง เจาะเลาะ และคณะ (2556) ได้รายงานถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าพร้อมกับการเรียนรู้ธรรมชาติ ให้ชุมชนมี

การวางแผนในการประกอบอาชีพ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหรือส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด  
นอกเหนือจากการกําหนดแนวทางและการสร้างกฎโดยคนในชุมชนจะสามารถทําให้การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน

เกิดความย่ังยืน คนในชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันด้วยด้วย ซ่ึงปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการบวนการ

จัดการด้วนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชน ได้มีผู้รายงานเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ต่อการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1981 

ดังนี้ มนัสศิริ (2543) ได้กล่าวถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชนได้ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มต่อต้านประสบความสําเร็จหลาย มี
การจัดระบบงานและความรับผิดขอบให้แก่สมาชิกของแต่ละครอบครัว ผู้นําของแต่ละครัวเรือนจะถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้าน

การประมง หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการประมงกันเองภายในเครือญาติ มีการช่วยเหลือกันตามความ

เหมาะสม ในอนาคตคนในชุมชนได้วางแผนในการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและข้าวเกรียบให้ได้มาตรฐานในการ

ผลิต เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปจําหน่ายในท้องตลาดต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

1. ทีมวิจัยชุมชนทุกคนมีการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีในการรับผิดชอบงานภายในกลุ่ม โดยใช้หลักการท่ีให้กลุ่ม

ผู้นําในชุมชนมีบทบาทท่ีสําคัญในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผู้นําในชุมชนค่อนข้างมีภาระหน้าท่ีในการรับผิดชอบ

ท่ีค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีการคัดเลือกผู้นํากลุ่มท่ีมีเวลา 
และสามารถตัดสินใจแทนกลุ่มผู้นําได้ 

2. บุคคลที่เป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมการแปรรูปสัตว์น้ําส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ จึงควรมีการประชา

สําพันธ์ให้วัยทํางานในชุมชน รวมท้ังพัฒนากลุ่มเยาวชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือลด

ปัญหาในการขาดแคลนแรงงานร่วมกับการพัฒนาสมาชิกภายในกลุ่มให้มีทักษะในการแปรรูปสัตว์น้ําด้วย 
3. ควรมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วนตําบลชีทวน กรมประมง กรมพัฒนา

ชุมชน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ในการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการจัดอบรมเพ่ิมเติม

ในการบริหารจัดการกลุ่มให้กับกลุ่มแปรูป ฯ บ้านท่าศาลา 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกับผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯ ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จัดรวมเข้า

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญของชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
5. ควรมีการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ ของบ้านท่าศาลาให้เป็นวิสาหกิจของชุมชน และพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคต  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้  
 
9. เอกสารอ้างอิง 
 

มนัสศิริ  ลูกรักษ์. 2543. ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทําการประมงเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง กรณีศึกษาชุมชน
พ้ืนบ้าน บ้านแหลมมะขาม ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 10-29 น.  

มาวเซ็ง เจาะเลาะ, รุซยี  มะสะนิง, ดอเลาะ  สะอะ, มะรอบี  เจ๊ะมะ, อารง  อาแว, สาและ  เจะนิ, มูหามะสุการี  เจะอามะ, 
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สุไลมาน  แวนาแว, คอเดร์  อาแว, สาฟุดิน  เจะนิ,มีดิง  นายี, รอเซะ  นุ้ยประเสริฐ, มะแอ  เจ๊ะแว, มะยากี เจาะแว
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อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และ
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ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มชาตพิันธ์ุจีนยูนนาน ตําบลแม่สลองนอก 
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยการประยกุต์ใช้ห่วงโซ่คุณค่า 

The Study of Tourism Development of Chinese Yunnan Ethnic Community 
within the area of Mae Salong Nok Sub-District, Mae Fah Luang District, 

Chiang Rai Province though the use of Value Chain  
 

ธีรวัชร แก้วเป้ีย1*  และสุภาพร คําเตจา1 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาทุนชุมชนชาติพันธ์ุและนําเสนอแนวทางการในเพ่ิมมูลค่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชน
ชาติพันธุ์จีนยูนนาน โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากทุนชุมชน 3 ด้าน คือ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ
และธรรมชาติ และประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือวิเคราะห์หากิจกรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดย
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวแทนการเน้นปริมาณจํานวนนักท่องเท่ียว  
 พบว่า 1) ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานควรพัฒนาการดําเนินงานงานด้านการบริการนักท่องเท่ียว (Service Activity) 
2) ดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics Activity) เพ่ือสนับสนุนการเดินทางและทํากิจกรรมต่างสําหรับนักท่องเที่ยว
ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก 3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 4) ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวในทุก ๆ ด้าน  ส่วนปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนาน
มีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษาจีน 2) อาหารจีนยูนนาน 3) ชา กาแฟ และผลไม้อบแห้ง 4) สถานท่ีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ไร่ชา และ 5) งานเทศกาลชิมชาซากุระงามวัฒนธรรมชนเผ่า  
 
คําสําคัญ: ทุนชุมชนชาติพันธุ์  จีนยูนนาน  ห่วงโซ่คุณค่า 
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Abstract 
 

This research project conducted on the study of Yunnan ethnic community’s capital within the 
area of Mae Salong Nok sub-district, Mae Fah Luang district, Chiang Rai province in order to design tourism 
development platforms. The objective was to discover the solution of Tourist activities’ value added of 
the local community though the use of value chain. The research methodology included the review 
literature and the procedure of information contextualisation collected from 3 parts of community’s 
capitals such as Human Capital, Social Capital, Physical Capital and Natural Capital alongside with the 
use of value chain analysis.  

The research result was highlighted that while this project focused on the management and its 
local tourist carrying capacity instead of tourist volume; the finding were interestingly disclosed that  Yunnan 
local community already had developed the service activity and logistics activity in order to support the 
traveling and activities of domestic and outer service are of Mae Salong Nok sub-district parallelled with 
the people-centered public relation promoting which eventually the community might apply the information 
technology to provide the tourist all information needed as the tourism information service center. Furthermore, 
the finding also stated that the strength or the factors that enhanced the tourism within the Yunnan ethnic 
community could be noticed and divided into 5 parts for instance; 1 Yunnan dialect 2 Yunnan food as 
the cultural identity 3 the product of tea, coffee, and dried fruit 4 historical tourist destination and 5 the 
Sakura Tea and Ethnic Culture Annual Festival.   
 
Keywords: ethnic community’s capital, Chinese Yunnan, value chain 
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1. บทนํา 
 

เม่ือกล่าวถึงการ “การพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนท่ี” กลุ่มชาติพันธ์ุเป็นชุมชนหนึ่งท่ีมี

ความเป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดในเชิงพื้นท่ี ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุหรือท่ีเรียกในปัจจุบันว่าชาวไทยภูเขาหรือ ประชากรบนพื้นท่ี

สูง (แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559) โดยสภาพพ้ืนท่ีสูงมีความสูงกว่าระดับน้ําทะเล 500 เมตรข้ึนไป มี
ความลาดชันเฉล่ีย มากกว่าร้อยละ 35 พ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนท่ีในประเทศไทยมีมากในภาคเหนือ

ตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง เป็นต้น และยังมีความน่าสนใจและ

ความหลากหลายด้าน “ทุนชุมชน” ท่ีมีมูลค่า (Cloud, W., and Grafield, R., 2008) เนื่องจากมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธ์ุ มีความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอาจกล่าวได้ว่าชุมชนชาติ

พันธ์ุซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงสร้างรายได้และทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้นจากทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีอยู่ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีการจัดการท่ีดี คือ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ (Multi-Dimensions) ตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี (Vipa Srirathu, 
2008) แต่ยังเกิดช่องว่างของการส่งเสริมและพัฒนาในชุมชน และขาดฐานข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับนักท่องเท่ียวในการสืบค้น

แหล่งท่องเท่ียว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนและดําเนินการอย่างบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาร่วมกัน ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมาการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีสูงท่ีประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมากดังท่ีเห็นได้ชัดในโครงการ

ตามพระราชดําริพ้ืนท่ีสูง (สํานักเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬาสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 
จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ, แหล่งท่องเท่ียว, ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี

น่าสนใจเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ “ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนาน” ท่ีอาศัยอยู่ภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย จากอดีตกองทัพปราบปรามคอมมิวนิสต์สู่ชุมชนหมู่บ้านสันติคีรี (กองทัพท่ี 5 นายพล ต้วน ซี เหวิน กองพล 
93 กองกําลังทหารจีนคณะชาติซ่ึงช่วยราชการไทยปราบปรามคอมมิวนิสต์ ราวปี พ.ศ.2514 ในพ้ืนท่ีดอยหลวง ดอยขาว และ
ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ซ่ึงไม่ประสงค์กลับไต้หวันจึงนํากําลังหลบหนีและตั้งหลักอยู่ท่ีดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย อัน
เนื่องมาจากปัญหาข้อตกลงทางการเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลไทยได้เจรจากับไต้หวันและมีข้อตกลงให้กําลังทหารจีน

คณะชาติท่ียังเหลืออยู่ให้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไทยโดยกองบัญชาการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึงแต่งต้ังให้ พลเอก 
เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการ และ พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์ ดํารงตําแหน่ง รองเสนาธิการทหารสูงสุด 
ซ่ึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านบนดอยแม่สลอง ว่าหมู่บ้านสันติคีรี (ชื่อจีน เหมย ซือ เล่อ)  หมายถึง หมู่บ้านอันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาอัน

สงบสุข (Mae Salong Nok Sub-district Administrative Organization, 2018) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาเลือก

ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในการเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว โดยใช้ข้อมูล
จากการศึกษาทุนชุมชาติพันธ์ุในด้าน ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพและธรรมชาติ และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานเพื่อการรองรับนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่สูง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1  ศึกษาทุนชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนาน ซ่ึงประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพและธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี

ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
2.2 นําเสนอทุนชุมชนชาติพันธุ์จนียูนนานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 
2.3 นําเสนอแนวทางในเพ่ิมมูลค่าในกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานโดยใช้แนวคิดห่วงโซ่

คุณค่า  
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3. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาจากผู้นําชุมชนในการสํารวจและจําแนกข้อมูลทุนชุมชนท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวของตําบล

แม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปสู่การนําเสนอปัจจัยในการเพ่ิมมูลค่าใน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงได้กําหนดผู้ให้ข้อมูลการวิจัย

แบบเจาะจงจํานวนท้ังหมด 30 คน ได้ดังน้ี 
1) ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่บ้าน จํานวน 13 คน 
2) ประธานหรือกลุ่มผู้นําการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน จํานวน 5 คน 
3) ผู้ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน จํานวน 2 คน 
4) คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชน จํานวน 10 คน 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

4.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ข้อมูลโดยหลักเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในลักษณะของเอกสารต่างๆ 
(Scott, J., 2006) ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนได้รวบรวมจัดเก็บไว้ท้ังท่ีตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่สังคม ชุมชน หรือสถานบัน

การศึกษา  
4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสร้างประเด็นการสนทนาแบบกลุ่ม (Lindlof, T. R. and 
Taylor, B.C., 2002). 

4.3 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพ่ือเปรียบเทียบศักภาพและส่งเสริมการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

และอธิบายกิจกรรมท่ีองค์กรดําเนินการและเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการแข่งขันขององค์กรหรือโซ่อุปทาน (Porter, M., 1985) 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเป็นการอธิบายกิจกรรมภายในและภายนอกๆ ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จุดเด่นในการ

แข่งขันขององค์กรนั้น ดังนั้นห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นวิธีการท่ีช่วยประเมินว่ากิจกรรมใดที่เพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ขององค์กร โดยใช้ข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึกท่ีองค์กรร่วมกับการใช้ข้อมูลของอุปกรณ์, และเงินทุน และเม่ือสิ่งเหล่านี้จัดเป็นระบบ

และเปิดใช้งานอย่างเป็นระบบมันจะสามารถระบุวา่กิจกรรมเฉพาะและแสดงให้เห็นการจัดการการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมท่ี

ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Laura K., Matthias K., and Peter K., 2010).  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ ได้แก่

แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึกข้อมูลจํานวนหนึ่งซ่ึงไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Aumporn 
Lincharearn, 2012) 
 
5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพันธุ์จีนยูนนานในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอกในด้านทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ และ

ทุนสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารของข้อมูลท่ีอยู่ในลักษณะของเอกสารต่างๆ ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนได้รวบรวม

จัดเก็บไว้ (Chatsumon Phutthipinyo, 2010) และวิเคราะห์ปัจจัยทุนชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว

โดยใช้การสนทนาแบบกลุ่ม 
2. นําเสนอและประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าสาํหรับการท่องเท่ียวชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนาน  
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1959
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1987 

3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยใช้แนวคิดของโซ่คุณค่าเพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของตําบลแม่สลองนอก 
 
6. ศึกษาทุนชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานและวิเคราะห์ปัจจัยทุนชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว 
 

6.1 ทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่

สลองนอก ได้แก่ ภาษา/ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนาน: ในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอกประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ

ของตําบลแม่สลองนอกท้ัง 8 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยพื้นราบ ชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน ไทยใหญ่ อาข่า เย้า ลีซอ ลั้วะ และลาหู่ 
โดยชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนาน (ภาษาถ่ิน: จีน) เป็นหนึ่งในชุมชนท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถจัดแบ่งตามชุมชนได้ดัง

ตาราง 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลชาติพันธุ์แต่ละหมู่บ้านในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก  

หมู่บ้าน 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ของตําบลแม่สลองนอก 

ไทย จีนยูนนาน ไทยใหญ ่ อาข่า 
เย้า 

(เม่ียน) 
ลีซอ 

ลั้วะ ลาหู่(มูเซอ) 

หมู่ท่ี 1 บ้านสันติคีรี √ √ √ √     
หมู่ท่ี 4 บ้านธาตุ √ √ √ √  √  √ 
หมู่ท่ี 6 บ้านกลาง  √ √ √    √ 
หมู่ท่ี 8 บ้านป่าคา

สามัคค ี
 √ 

 
 

 √ 
 √ 

หมู่ท่ี 9 บ้านพนาสวรรค์  √  √    √ 
หมู่ท่ี 10 บ้านแม่จัน

หลวง  
√ √ 

 
√ 

  
  

หมู่ท่ี 11  บ้านเจียงจาใส  √  √     
หมู่ท่ี 12  บ้านใหม่สันติ  √ √      
หมู่ท่ี 13 บ้านตงจาใส  √  √   √  

 

6.2 ทุนสังคม (Social Capital) พิจารณาในด้านการใช้ทรัพยากรทางสังคม ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร 
ตลอดจนสินค้าและของท่ีระลึกในชุมชน  

1) ชุมชนชาติพันธ์ุมีความหลายทางประเพณีวัฒนธรรมอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มชาติพันธ์ุแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่มี

วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแตกต่างกันทําให้เกิดกิจกรรมและเทศกาลทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงจากการศึกษาผู้วิจัยได้เก็บ

ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ท่ีสําคัญและเป็นท่ีรู้จักเท่าน้ันโดยจําแนกได้ดังตาราง  
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลของชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก 
ชาติพันธ์ุ ประเพณีวัฒนธรรม งานเทศกาล อาหาร 
จีนยูนนาน - ประเพณีตรุษจีน 

- ประเพณีไหว้พระจันทร์ 
- วันสารทจีน 
- วันเชงเม้ง 

- งานเทศกาลชิมชา        
ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า 
- งานเทศกาลตรุษจีน 
 

เกี๊ยวซ่า, บะหมี่เกี๊ยว, บะหมี่ยูนนาน, ขาหมูยูนนาน, 
ซุปไก่ตุ๋นยาจีน,สุกี้ยูนนาน, ขาหมูน้ําแดง, หม่ัวโถว, 
เห็ดหอมซีอ๊ิว, เป็ดอบใบชา, หม่ันโถวทอด, ข้าวเนื้อ
ตุ๋น, เนื้อตุ๋นยูนนาน, ไก่ดําผัด,พิซซ่ายูนนาน 
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2) อาหาร ในพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอกตามร้านอาหารต่างๆ ส่วนใหญ่นั้นเป็นอาหารจีนยูนนานเกือบท้ังหมด แต่หาก

ต้องการรับประทานอาหารชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ ต้องท่องเที่ยวและเข้าพักในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเปิดให้พักแบบโฮมสเตย์ เช่น บ้านจะบูสี 
หรือ บ้านแม่เต๋อ เปน็ต้น 

3) สินค้าและของท่ีระลึกตําบลแม่สลองนอก พบว่า ผลิตภัณฑ์ชาจากตําบลแม่สลองนอกเป็นหนึ่งในของฝากท่ีขึน้ชื่อ

ของจังหวัดเชียงราย เพราะเป็นแหล่งปลูกชาท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่อยู่ท่ีดอยแม่สลองแห่งนี้ 
พันธ์ุชาท่ีนํามาปลูกมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ชาอัสสัม, ชาอูหลงก้านอ่อน, ชาอูหลงเบอร์ 12  

 

6.3 ทุนทางกายภาพและธรรมชาติ (Physical and Natural Capital) พิจารณาในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ/แหล่งน้ํา สวนชา โบราณสถาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วีรชน

อดีตทหารจีนคณะชาติ, สุสานนายพล ต้วน ซี เหวิน (Wichian Thongmaram, 2010). 
พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอดีตทหารจีนคณะชาติ 

(ทจช.ก๊กมินต๋ัง) กองพล 93 ซ่ึงได้ช่วยราชการไทยต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสต์ ราวปี พ.ศ.2514 ในพ้ืนท่ีดอยหลวง ดอย
ขาว และดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน 
ภายในจัดแสดงข้อมูล ประวัติความเป็นมาของชุมชนแม่สลอง ประวัติของคณะทหารจีนคณะชาติ  

สุสานนายพล ต้วน ซี เหวิน เป็นสุสานผู้นําทัพท่ี 5 กองพล 93 บุคคลสําคัญเป็นผู้ก่อต้ังชุมชนชาวจีนดอยแม่สลอง 
พัฒนาพ้ืนท่ีให้ชาวบ้าน จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่ง สุสานตั้งอยู่บริเวณด้านหลังคุ้มนายพลรีสอร์ท จากถนน

หลักของบ้านสันติคีรีเข้าไปประมาณ 700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกหรือทางเข้าหมู่บ้านได้

อย่างชัดเจน 
ไร่ชา 101 ปัจจุบันหาเดินทางไปยังตําบลแม่สลองนอกจะพบเห็นไร่ชาได้ตามเส้นทาง ซ่ึงมีเป็นจํานวนมากแต่ไร่ชาท่ี

เป็นท่ีนิยมท่ีสุด คือ ไร่ชา 101 เนื่องจากเป็นไร่ชาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเป็นไร่ชาแห่งแรกๆ ท่ีเริ่มปลูกชาในพ้ืนท่ีตําบลแม่สล

องนอกและยังเป็นผู้ผลิตชาส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดในพ้ืนท่ี 
 

จากการศึกษาปัจจัยทุนชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และการ

สนทนาแบบกลุ่ม พบว่า ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานเป็นชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญต่างๆ 
ในตําบลแม่สลองนอกมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีศักยภาพในด้านเงินทุนและองค์ความรู้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ี เช่น ชา, บ๊วย, ท้อ, เชอรี่, ลูกพลับ, สาลี่ และอื่นๆ ชุมชนชาติพันธุ์นี้ประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคม วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของกองพล 93 (ก๊กมินตั๋ง) ทําให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมการค้าและพาณิชย์ท้ังในประเทศและต่างแดน เช่น สิงค์โปร์, 
มาเลเซีย, ไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น อีกท้ังยังได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนเงินลงทุนในการพัฒนา

พ้ืนท่ีรวมถึงการให้ทุนการศึกษาจากกลุ่มทุนชาวจีนโพ้นทะเลต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวใน

ชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานมีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านท่ี 1 ด้านภาษาจีนยูนนาน  
 ด้านท่ี 2 อาหารจีนยูนนาน 
 ด้านท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ ชา, กาแฟ และผลไม้อบแห้ง 
 ด้านท่ี 4 สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์, ไร่ชา, สภาพอากาศในฤดูหนาว 

ด้านท่ี 5 งานเทศกาลชิมชาซากุระงาม วฒันธรรมชนเผ่า 
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1961
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1989 

7. ประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือนําเสนอการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 

การวิเคราะห์กิจกรรมและประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าให้เหมาะสมกับการท่องเท่ียว 
 

 

ภาพท่ี 1 นําสเนอการประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าให้เหมาะสมกับการท่องเท่ียว 
ที่มา: ธีรวัชร แก้วเปี้ย, 2561 

 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโซ่คุณค่ามาวิเคราะห์ปัจจัยและกิจกรรมด้านทุนชุมชนชาติพันธ์ุท่ี

สนับสนุนการท่องเที่ยวของตําบลแม่สลองนอก โดยพิจารณาการท่องเที่ยวในลักษณะโซ่อุปทานท่ีมีความต้องการและสิ่งสนับสนุน

ดังภาพท่ี 1 ท่ีจําเป็นสําหรับการท่องเท่ียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวและจําแนกกิจกรรม

ตามแนวคิดของโซ่คุณค่าได้ดังน้ี 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities): กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างกิจกรรม/การเดินทาง/บริการและการ

ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistic Activity) พิจารณากิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดินทางโดยรถส่วนบุคคลหรือการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
2) การดําเนินงาน (Operations Activity) พิจารณาการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทุนชุมชนชาติพันธ์ุ ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์, ประเพณี/วัฒนธรรม และเทศกาลรวมถึงแหล่งท่องเท่ียว 3) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales 
Activity) พิจารณากลุ่มธุรกิจ, หน่วยงานและเครือข่ายท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ี

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 4) บริการ (Service Activity) พิจารณา กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดการของ

ชุมชนเพ่ือเพ่ิมหรือรักษามูลค่าของการท่องเท่ียว  
กิจกรรมสนับสนุน (Secondary Activities): กิจกรรมสนับสนุนท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล

ของกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การจัดหา (Procurement) หมายถึง การได้มา/การจัดหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกิจกรรมหลัก เช่น 
เงินทุน, โครงการ/กิจกรรม/ความร่วมมือของหน่วยงานจากภายนอกเพื่อจัดหานักท่องเที่ยว 2) เทคโนโลยี (Technology) 
หมายถึง กิจกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือการใช้กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องเทคโนโลยีในรูปแบบใด ๆ ท่ีชุมชน

จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลักและการท่องเท่ียว 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
หมายถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลักและการท่องเที่ยว เช่น การจัดหาพนักงานนําเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียว และ 4) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Firm Infrastructure) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หลักและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาษาถ่ิน, การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน/โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุปโภค

และบริโภค/ กฎหมาย/ ข้อบังคับ เพ่ือการท่องเท่ียว  
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8. สรุปผลการวิจัย 
 

8.1 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Logistics Activities): จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและการประชุมกลุ่มได้แบ่ง

การเดินทางเพื่อท่องเท่ียวได้ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 3 วิเคราะห์กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลัก  กิจกรรมสนับสนุน  

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การจัดหา เทคโนโลยี 
ทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การเดินทางไปยังตําบลแม่สลองนอก 
-วิธีการเดินทาง: รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
-รูปแบบการเดินทาง: ส่วนบุคคล/เช่าเหมา

ส่วนบุคคล 

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี 
- ถนนลาดยาง 
- ไฟส่องสว่าง 
(เหมาะสม) 

การเดินภายในตําบลแม่สลองนอก 
-วิธีการเดินทาง: รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
-รูปแบบการเดินทาง: ส่วนบุคคล/เช่าเหมา

ส่วนบุคคล 

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี 

-ถนนคอนกรีต 
- ไฟส่องสว่าง (ไม่
เหมาะสมในบาง

หมู่บ้าน) 
 

ส่วนท่ี 1 คือ วิธีการ/รูปแบบการเดินทางของนักเท่ียวเพ่ือเดินทางไปยังตําบลแม่สลองนอกและการจัดการด้านการ

ขนส่งสําหรับนักท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนไม่มีระบบการจัดระบบขนส่งมวลชนเพื่อการท่องเท่ียว (รถสองแถวประจําทางมีวันละ 
4 เท่ียว แต่เป็นกลุ่มเดินรถของ อําเภอแม่จันท่ีให้บริการเดินรถเพ่ือเดินทางไปยังตําบลแม่สลองนอก และคนใช้บริการส่วนใหญ่

มักจะเป็นคนในชุมชน) ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะใช้วิธีการเดินทางโดยใช้รถส่วนบุคคลเพ่ือเดินทางเข้าไปยังพ้ืนท่ี เช่น ในกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคล, ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมใช้รถยนต์

หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเช่าเหมา 
ส่วนท่ี 2 วิธีการ/รูปแบบการเดินทางของนักเท่ียวภายในตําบลแม่สลองนอกและการจัดการด้านการขนส่งสําหรับ

นักท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนไม่มีระบบการจัดระบบขนส่งมวลชนเพ่ือการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะใช้วิธีการ

เดินทางโดยใช้รถส่วนบุคคลและรถเช่าเหมาในการเดินทางเพื่อท่องเท่ียว 
 

8.2 วิเคราะห์กิจกรรมด้านการดําเนินงาน (Operations Activities): จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและการ

ประชุมกลุ่มได้แบ่งปัจจัยด้านการดําเนินงานท่ีสนับสนุนการท่องเที่ยวแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประเพณี

วัฒนธรรม, เทศกาล, สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1963



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1991 

ตารางท่ี 4 วิเคราะห์กิจกรรมด้านการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลัก  กิจกรรมสนับสนุน  

กิจกรรมด้านการดําเนินงาน การจัดหา เทคโนโลยี 
ทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
- ชุมชนบริหารร่วมกับ อบต  

- เงินสนับสนุนจาก

กลุ่มทุนชาวจีนโพ้น

ทะเล 
- เงินชุมชน 

วิดีโอแสดง

ประวัติศาสตร์ 
-ทักษะ

ภาษาจีน  

- พิพิธภัณฑ์วีรชน

อดีตทหารจีนคณะ

ชาติ 
- สุสานนายพล ต้วน 
ซี เหวิน 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ- 
ดําเนินงานในลักษณะธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ 

-เว็บไซต์ไร่ชา 
101 
-โซเชียลมีเดีย 

-ทักษะ

ภาษาจีน 
- ไร่ชา 101 
 

ประเพณีและวัฒนธรรม 
- ชุมชนบริหารด้วยตนเอง เนื่องจาก
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดต่อ

กันมาและยังอนุรักษ์ไว้ 

- ประเพณีตรุษจีน 
- ประเพณีไหว้

พระจันทร์ 
- ไม่มี 

-ทักษะ

ภาษาจีน 
- อาคารและที่อยู่

อาศัย 

งานเทศกาล 
- ชุมชนบริหารร่วมกับ อบต 
 

งบประมาณสนับสนุน

จาก อบต. 
-มี โซเชียลมีเดีย 

-ทักษะ

ภาษาจีน. 

-งานเทศกาลชิมชา 
วัฒนธรรมชนเผ่า 
- งานเทศกาลตรุษจีน 

อาหารจีนยูนนาน 
- ธุรกิจส่วนตัว 

ผลผลิตชุมชน และ
นําเข้าจากประเทศจีน 

- ไม่มี 
-ทักษะ

ภาษาจีน. 
ร้านอาหารจีนยูนนาน 
(ธุรกิจส่วนตัว) 

ร้านของฝากและของท่ีระลึก 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- ชุมชนบริหารร่วมกับ อบต 

- ผลผลิตจากชุมชน 
ได้แก่ชา และผลไม้
อบแห้ง 

- ไม่มี 
-ทักษะ

ภาษาจีน. 
ตลาดของฝากของ

ชุมชน 

 

 ด้านท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานมีการจัดแหล่งท่องเท่ียวอยู่ 2 แห่ง 
พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ และสุสานนายพล ต้วน ซี เหวิน ถึงบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณสนับจากภายนอก

บริหารงานในลักษณะมูลนิธิร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลโดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดพ้ืนท่ีแสดงประวัติศาสตร์การ

ก่อต้ังชุมชนโดยใช้วีดีทัศน์และภาพถ่าย โดยมีการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและจีนในการอธิบาย 
 ด้านท่ี 2 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ พบว่า ไร่ชา 101 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญแต่การใช้งบประมาณและการ

บริหารงานเป็นลักษณะเอกชนไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนในทางตรง แต่เป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมจากการจ้างงานแทน 
ด้านท่ี 3 ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเว้นแต่อาคาร

บ้านเรือนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซ่ึงหาชมบ้านเรือนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาติพันธ์ุจีนยูนนานได้ยากใน

ปัจจุบัน 
ด้านท่ี 4 อาหารจีนยูนนาน พบว่า สามารถหารับประทานอาหารจีนยูนนานได้ท่ัวไปตามร้านในชุมชนวัตถุดิบบาง

ประเภทต้องนําเข้ามาจากประเทศจีน เช่น เคร่ืองเทศ แต่วัตถุดิบหลักชุมชนสามารถผลิตได้ในครัวเรือนและลักษณะการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริหารงานในลักษณะธุรกิจครอบครัวและชุมชนไม่มีมาตรการหรือข้อกําหนดในการควบคุมคุณภาพ

ของการประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนยูนนานในชุมชน 
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ด้านท่ี 5 ของฝากและของที่ระลึก สามารถหาซ้ือของฝากและของท่ีระลึกได้จากตลาดขายของฝากในชุมชนซ่ึงเป็น

สินค้าท่ีมาจากชุมชน เช่น ผลไม้อบแห้ง, ชา, กาแฟ เป็นต้น 
 

8.3 วิเคราะห์ปัจจัยกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Activity) พิจารณากลุ่มธุรกิจ, 
หน่วยงานและเครือข่ายท่ีสําคัญ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวมาเที่ยวใน

ตําบลแม่สลองนอก 
 

ตารางท่ี 5 ตารางวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดและการขาย 
กิจกรรมหลัก  กิจกรรมสนับสนุน  

กิจกรรมด้านการตลาดและการขาย การจัดหา เทคโนโลยี 
ทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการ

ท่องเท่ียว ดําเนินการโดยองค์บริหาร

ส่วนตําบล 

การจัดหา

งบประมาณ

สนับสนุนจาก 
อบต. 

-เวปไซต์ อบต. 
-โซเชียลมีเดีย 

- อบต. - ไม่มี 

 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ทางเดียวโดยอาศัย

งบประมาณและการบริหารจัดการจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองเพียงหน่วยงานเดียว และรูปแบบการนําเสนอสื่อ

หรือวิธีการประชาสัมพันธ์เป็นการดําเนินงานตามปีงบประมาณ 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านบริการ (Service Activity) จากการพิจารณา พบว่า ไม่มีกิจกรรมหรือหน่วยงานใดในชุมชนท่ี

ให้บริการและการจัดการของชุมชนเพ่ือเพ่ิมหรือรักษามูลค่าของการท่องเท่ียว  ซ่ึงลักษณะการบริการกิจกรรมใดๆ เพ่ือ

ให้บริการในการให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวหรือสถานท่ีติดต่อประสานงานสําหรับนักท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆ 
 
9. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะห์โดยอาศัยตารางกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสิ่งสนับสนุนสามารถแบ่งการนําเสนอแนวทางใน

การพัฒนาการท่องเท่ียวสําหรับชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานโดยใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าได้ดังน้ี 
1)  ควรดําเนินการเร่งพัฒนาการให้บริการนักท่องเท่ียวและจัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยวหรือ สถานท่ีติดต่อประสานงานสําหรับนักท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆ  และส่งเสริม/พัฒนาทักษะด้านการ

ให้บริการของทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังในเร่ืองราคาและการบริการ  
2)  ควรดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสนับสนุนการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวและทํา

กิจกรรมต่างๆ สําหรับนักท่องเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ีตําบลแม่สลองนอก ควรเริ่มจากการจัดต้ังระบบขนส่งภายในหมู่บ้าน 
เช่น รถรับส่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน หรือการให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือช่วย

อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการเดินทางและการใช้บริการการขนส่งนักท่องเท่ียวได้ดีย่ิงข้ึน  อีกท้ังยังเป็นการสร้าง

รายได้และอาชีพให้กับชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนานหรือชุมชนโดยรอบได้อีกทางหนึ่ง  แต่ต้องมีกรอบด้านนโยบายและข้อกําหนด

เพ่ือควบคุมรูปแบบการขนส่งนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับชุมชนและไม่กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงหน่วยงานรัฐอย่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองนอกควรเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการจัดต้ังระบบขนส่งมวลชน เพ่ือป้องกันการคิด

ค่าบริการท่ีไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
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3)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การให้ประชาสัมพันธ์โดยใช้ทุนชุมชนและวิถี

ชีวิตชุมชนในด้านประวัติศาสตร์, ภาษา, และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม โดยต้องสะท้อนความเป็นชาติพันธ์ุจีนยูนนานท่ี

นักท่องเที่ยวสัมผัสได้โดยตรง  เช่น  การแต่งกาย, สถาปัตยกรรม เป็นต้น และนอกจากนี้ชุมชนควรใช้เครือข่ายในกลุ่มธุรกิจ

การนําเข้าส่งออกชาและกลุ่มทุนชาวจีนโพ้นทะเลเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติได้รู้จักแหล่ง

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนชาติพันธุ์จีนยูนนานตําบลแม่สลองนอกเพิ่มข้ึน 
4)  ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริการข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียวในทุกๆ ด้าน เพ่ือรองรับการ

เติบโตและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ท่ีเน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก เช่น การจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเชื่อมต่อกับระบบการสืบค้นข้อมูลการท่องเท่ียวของจังหวัด เป็นต้น แต่
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนั้นต้องไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายและความเป็นอยู่ของชุมชนมากนัก ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายองค์กรในการหาแนวทางและความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

ข้อเสนอแนะจากการงานวิจัย 
1) การดําเนินการพัฒนาในแนวทางท่ีได้เสนอในงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติชุมชนควรต้องพิจารณาผลกระทบทางตรง

และทางอ้อมในด้านต่าง ๆ อีกมาก อาทิเช่น งบประมาณ, ความต้องการของชุมชน, และความย่ังยืนของ

นโยบายและการปฏิบัติ  
2) การคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตชุมชนในด้านประวัติศาสตร์, ภาษา, และวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุจีนยูนนานอาจทําได้ยาก

เนื่องจากด้วยภัยคุมจากความเจริญทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีไม่

นิยมท่ีจะอนุรักษ์และใส่ใจในคุณค่าของสถาปัตยกรรม, วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
3) การนําโซ่คุณค่ามาวิเคราะห์นั้นไม่สามารถใช้วิเคราะห์กิจกรรมที่เป็นนามธรรมหรือความรู้สึกได้จึงไม่ครอบคลุม

การวิเคราะห์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เห็นการดําเนินการทํางานด้านในด้านประวัติศาสตร์, ภาษา, และวัฒนธรรม

ของชาติพันธุ์จีนยูนนานได้ 
4) การศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวภายในชุมชนชาติพันธ์ุจีนยูนนาน  
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การศึกษาทุนชุมชนชาติพันธ์ุกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตําบล

แม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (The Study of the Social Capital of Ethnic Communities To 
Enhance The Tourism of Mae Salong Nok Sub district, Mae Fah Luang district Chiang Rai Province) ซ่ึงได้รับ

ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง  
ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม  

Behavior and Satisfaction of Tourists towards Thung Bua Daeang  
Floating Market at Bang Len, Nakhon Pathom Province 

 

ทศวัชร์ แซ่อ้ึง1  และมาริษา สุจิตวนิช1*  
 

1สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
*voon58@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง   

ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 
จังหวัดนครปฐม และ 3) เพ่ือทราบปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยวแล้วนําไปวิเคราะห์เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น
ตรงตามท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ โดยกลุ่มประชากรคือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 ชุด โดยวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเก็บข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป SPSS เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2561  

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป - 34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่เคยมาแล้ว 2 คร้ัง วัตถุประสงค์ท่ีมาเท่ียวในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เพ่ือมาหาซ้ืออาหารและสินค้า วิธีการเดินทาง
มาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จํานวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
ส่วนใหญ่มา 4-5 คน ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือน
ร่วมงาน ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมท้ังสามด้าน อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริการ ร้านค้า ด้านการจัดการ และด้านสถานที่ท่องเท่ียวอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี
ความพึงพอใจระดับมาก ตามลําดับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
ณ บางเลน จังหวัดนครปฐมว่าตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงในด้านของสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ในด้านของโต๊ะเก้าอ้ีท่ีไม่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวท่ีมาตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ในช่วงวัน
เวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวจํานวนมาก โดยอาจจะจัดโต๊ะและเก้าอ้ีเสริมในช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวจาํนวนมากด้วย 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม  ความพึงพอใจ  นักท่องเท่ียว  ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study behavior of tourists visiting Thung Bua Daeang 
Floating Market at Bang Len, Nakhon Pathom Province. 2) to study satisfaction of tourists visiting Thung 
Bua Daeang Floating Market at Bang Len, Nakhon Pathom Province and 3) To know the problem with 
tourists, and data analyze for develop and improve to meet the needs of tourists. The population was 
150 tourists visiting Thung Bua Daeang Floating Market at Bang Len, Nakhon Pathom Province.This research 
uses a questionnaire as a tool to collect data for analysis by SPSS Program. Data collection between 
July 2017-2018  

The research showed the most of the samples were female. The age range is 21-34 years old. 
Bachelor's Degree and own business. Most tourists have came 2 times. The Objective of the visit is mainly 
to buy food and goods. How to travel at Thung Bua Daeang Floating Market, Mostly  traveling together 
by Personal car , number Mostly 4-5 members .The relationship of the members come together is workmate. 
The satisfaction of tourists towards Thung Bua Daeang Market Floating at Bangbon, Nakhon Pathom 
province. Overall, the three aspects were satisfied at the high level, such as the shop service, management 
and tourist place. There were in high satisfaction level, respectively. The most of tourists have suggestions 
and solution to tourism on Thung Bua Daeang Market Floating at Bang Len, Nakhon Pathom province. 
That should improve on the location and the facilities. The table and chair is not enough for tourists to 
visit on Thung Bua Daeang Market Floating at Bang Len, Nakhon Pathom province. During the day with a 
lot of tourists. Additional tables and chairs may be provided. There are many tourists. During the day with 
a lot of tourists. There may be extra tables and chairs during the high season. 

  
Keywords: behavior, satisfaction, tourists, Thung Bua Daeang Floating Market, Nakhon Pathom Province  
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1. บทนํา  
 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่ยังสามารถทําเงินเข้าประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ                    
ของประเทศจะยังไม่กระเตื้องข้ึนก็ตาม The objectives of this research were เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศท่ี

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเยือน และติดอยู่ 1 ใน 10 อันดับท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวมากท่ีสุดในโลก                   
อีกท้ังยังมีการรณรงค์พร้อมท้ังกระแสนิยมท่ีกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากย่ิงข้ึน เพราะเหตุนี้อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวของประเทศจึงยังเป็นธุรกิจท่ีเป็นรายได้หลักทําเงินเข้าประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐ เอกชน รวมท้ังภาคประชาชน ควรหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติ เพ่ือให้สถานท่ีท่องเที่ยวเหล่านั้นเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวท้ังไทย และต่างประเทศได้เข้ามา

เย่ียมชมกัน และอีกสิ่งหนึ่งท่ีต้องหันมาให้ความสนใจและให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือการเข้ามาของนายทุนเนื่องจากเห็น

ประโยชน์และช่องทางสร้างรายได้ท่ีเกิดข้ึน ในระยะหลังจึงจะเห็นได้ว่ามีนายทุนต่างชาติเข้ามากว้านซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนใน

อุตสาหกรรมนี้เป็นจํานวนมาก ซ่ึงภาครัฐบาลคงต้องหันมาตรวจสอบและให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ท้ังในด้านการตรวจสอบ

ท้ังทางตรงและทางอ้อมในด้านกฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามในประเทศไทยอาจจะตกเป็นของนายทุน

ต่างชาติไปเสียหมด ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายมาก และอีกอย่างท่ีควรเฝ้าระวังก็คือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียว

ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทุกภาคส่วนรวมท้ังประชาชนเอง ควรตระหนัก และให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรเพ่ือเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เพ่ือทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศ

ได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน  
การท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐมมีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาโดยจะมีท่ี

ท่ีสําคัญคือ พระปฐมเจดีย์ ท่ีคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐม วัดท่ีมีชื่อเสียงได้แก่ พุทธมณฑล วัดไร่ขิง วัดหลวงพ่อสมหวัง            
วัดไผ่ล้อมฯ การท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาได้ความรู้ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น พระราชวังสนามจันทร์ พิพิธภัณฑ์

หุ่นข้ีผึ้งไทย เป็นต้น ปัจจุบันนี้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวเปิดใหม่หลายท่ีในจังหวัดนครปฐม เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก ,                       
หอภาพยนตร์ ศาลายา, เจษฎาเทคนิค มิวเซียม, วู้ดแลนด์เมืองไม้ นอ่กจากนั้นยังมีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ซ่ึงเป็นตลาดน้ําท่ีพึงเปิด

มาไม่นาน โดยตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดน้ําท่ีเป็นแหล่งพักผ่อน 
ชอปปิ้ง สามารถท่องเท่ียวได้ทุกเพศทุกวัย แบบครอบครัว เพ่ือน หรือคู่รัก เพราะต้ังอยู่ริมสระบัวกว้างใหญ่ บรรยากาศ

สวยงาม ซ่ึงตลาดน้ําแห่งนี้มีเนื้อท่ีท้ังหมดราว ๆ 44 ไร่ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณสระบัวท่ีมี

กว้างขวางมากถึง 24 ไร่ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะมาเท่ียวชมบัวแดงได้ตลอดท้ังปี เพราะบัวท่ีนี่มีอยู่ 2 สายพันธ์ุ คือ                  
"บัวสายพันธุ์ดั้งเดิม" และ "บัวแดงมะเหม่ียว" เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีอยากจะมาพายเรือชมบัวแดง และสูดอากาศบริสุทธ์ิในยามเช้า

นั้นจึงเหมาะมาก หรือจะมาเที่ยว มานั่งพักกินข้าว ดื่มกาแฟชมบัวแดงยามบ่ายก็เป็นตัวเลือกอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีดีเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเย็นท่ีพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศก็จะย่ิงโรแมนติกข้ึนไปอีกเท่าตัว มีโซนอาคารร้านค้า ร้านอาหาร                  
ท่ีไม่ซํ้ากันเกือบ 80 ร้านท่ีให้บริการนักท่องเท่ียว ท่ีจะต้ังอยู่ในอาคารสไตล์ลอฟท์ท่ีออกแบบมาอย่างทันสมัย ให้ความรู้สึกท่ี

โปร่งโล่งสบาย เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย มีท่ีนั่งริมน้ําให้กับนักท่องเท่ียวได้นั่งทานอาหารชมบัวแดงแบบเพลิน ๆ จุดท่ีต้องไม่

พลาดสําหรับการมาที่ ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลนก็คือ การมานั่งล่องเรือชมบึงบัวแดง และการรับประทานเม่ียงคําบัว                    
ซ่ึงถือเป็นซิกเนเจอร์ของท่ีนี่ด้วย รวมถึงมีจุดให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการถ่ายรูปท่ีสวยงามในหลายจุดด้วย 

ดังนั้น ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน เป็นตลาดน้ําท่ีเปิดใหม่ มีประชาชนเข้าไปท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากในช่วงท่ี

ผ่านมาด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแล้วนําไปวิเคราะห์เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นตรงตามท่ี

นักท่องเที่ยวต้องการเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนต่อไป 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 

  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 
จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จํากัดเพศ ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ํา   
ทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยการทําแบบสอบถามพฤติกรรมและความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาในการทําการวิจัย

ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  1. ทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําผลวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด 
ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด 

ลักษณะประชากร 
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ  
- รายได้ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ 
ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัด

นครปฐม 
  

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยว 
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  3. เพ่ือทราบข้อมูลในการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําทุ่งบัวแดง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมให้ย่ังยืนต่อไป 
 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม       
ในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 

  6.1 แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยว 
วรรณา วงษ์วานิช (2550 , หน้า 9) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของ มนุษย์ซ่ึงกระทําเพ่ีอผ่อน

คลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจําโดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยไม่คํานึง

ว่าระยะทางน้ันจะใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ 
 สมชาติ อู่อ้น (2552, หน้า 18 ) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไว้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเคลื่อนย้ายของ
ผู้คนจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่ง ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเดินทาง

เพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือหาความรู้ เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพ่ีน้องก็

นับเป็นการท่องเที่ยวท้ังสิ้น โดยในหลักเกณฑ์ความหมายกําหนดได้โดยเงื่อนไข 3 ประการดังนี้ เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไป

ยังสถานที่อ่ืนชั่วคราว เดินทางด้วยความสมัครใจ และเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่ีมิใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
นิศา ชัชกุล (2550, หน้า 25) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง                     

ซ่ึงนับต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามประการคือ การเดินทาง การค้างแรม และการกินอาหาร

นอกบ้าน 
จากคํานิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (tourism) ผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้ 

“การท่องเที่ยว” (tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือการเดินทาง

จากถ่ินพํานักท่ีอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว

มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขันกีฬา (อาทิ การ
แข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเย่ียมเยือน

ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือน  การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 
 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว การท่องเท่ียวจะต้องมีการเดินทางโดยสมัครใจเป็นการชั่วคราว โดยมีความมุ่ง

หมายหรือวัตถุประสงค์ใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการท่องเท่ียวนั้น 
Douglas Foster ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Travel and Tourism Management” ว่าความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ

เดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 อย่างคือ การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา การท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด การ
ท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬาและความบันเทิง การท่องเท่ียวเพ่ือประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก การท่องเท่ียวเพื่อเย่ียมญาติมิตร การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงค์

ทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจโดยท่ัวไป การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม

นานาชาติ  และการท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (เจษฎา ขวัญเมือง, 2559) 
  รูปแบบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน คร้ังทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซ่ึงในครั้งนั้นการท่องเท่ียวในประเทศไทย ยังเป็นการ

ท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีสําคัญท่ีทางชาวต่างประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยสร้างข้ึน  แต่
เม่ือประมาณ 10 ปี ท่ีผ่านมาทางองค์การท่องเท่ียวโลก ได้มีการกําหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) 
รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม และ 3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความ
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สนใจพิเศษ ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์               
2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและ

ประเพณี การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท 3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยว

เชิงกีฬา การท่องเท่ียวแบบผจญภัย การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ การท่องเท่ียวพํานักระยะยาว  การท่องเที่ยว

แบบให้รางวัล การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน (วารัชต์ มัธยมบุรุ, 2554) 
  องค์ประกอบการท่องเที่ยว Pike Steven (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็น

การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ประสบการณ์และการนําเสนอทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้อ่ืนๆ แก่ผู้บริโภค สิ่ง
สําคัญคือ แหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซ่ึงนักท่องเท่ียวจะเดินทางมาเยี่ยมชมหรือพักอาศัย ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวควรประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งดึงดูด สิ่ง
อํานวยความสะดวก กิจกรรม และการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว   
 

  6.2 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์. (2553, หน้า 9) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการกระทําทุกอย่างของนักท่องเที่ยว

ไม่ว่าการกระทํานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพ่ือมุ่งตอบสนอง

สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผู้อ่ืนสังเกตได้โดย

อาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียวเป็นการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึก

นึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็น

ส่วนใหญ่  
  องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีองค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ 
การแปลความหมาย การตอบสนอง  ผลลัพธ์ท่ีตามมา และปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (ชวัลนุช อุทยาน, 2551) 
  บทบาทของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่ามกลางความราบร่ืนและอุปสรรนานาประการ ท้ังนี้ เป็นท่ีตระหนักว่า อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวมีส่วนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงจัดเป็นสาขาการพัฒนาที่มี

ความสําคัญสูง อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศยังมีปัญหาด้านความย่ังยืนอันเนื่องมาจาก

ปัจจัยท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
   การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้กําหนดรูปแบบของนักท่องเท่ียว เพ่ือ

อธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว  การพัฒนารูปแบบของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการ

ใช้แบบสอบถาม การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาจทําได้หลายวิธี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีใช้ 
การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รูปแบบพ้ืนฐานท่ีสุด คือ การแบ่งนักท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม

ลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 1. นักท่องเท่ียว หรือ 2. นักเดินทาง นักท่องเที่ยว คือ  
บุคคลซ่ึงซ้ือรายการนําเท่ียวเหมาจ่ายจากบริษัทนําเท่ียว ในขณะท่ีนักเดินทางคือบุคคลซ่ึงจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น  
ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเอง จองท่ีพักเอง  กําหนดสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยตนเอง  เป็นต้น  
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  6.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ธวัชชัย ปิยวัฒน์และจันทวรรณ ปิยวัฒน์  (2555) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทําใน

ช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความ

นิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
         1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ อับราฮัม มาสโลว์ (A.H. Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดัน

โดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทําไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความปลอดภัยของ

ตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของ
มนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลําดับความต้องการตาม

ความสําคัญ  
         2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง

จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิด

อาการวิตกจริตอย่างมาก แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้คนเดินทางมาท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย ดังนี้ แรงจูงใจด้าน
กายภาพและจิตวิทยา แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา แรงจูงใจทางด้านสังคมและความสําคัญระหว่างบุคคล 
แรงจูงใจทางด้านการทํางานและธุรกิจ แรงจูงใจทางด้านการบันเทิงและสิ่งเพลิดเพลิน แรงจูงใจทางด้านศาสนา แรงจูใจ
ทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  
 

  6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
อภิวรรณ ศิรินันทนา (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดจันทบุรีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับโอกาสในการกลับมาเท่ียวซํ้า เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียว

ท่ีมาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ได้กําหนดประชากร จํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวของ

นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะนึกถึงธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.0 โดยเปิดรับสื่อ โบรชัวร์/แผ่นพับ และสื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
94.0  เปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวในลักษณะ ความร่ืนเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพ่ือการพักผ่อน คิดเป็น

ร้อยละ 30.0 ซ่ึงเปิดรับข้อมูลแหล่งข่าวสาร จากคําชักชวนจากเพ่ือนหรือญาติ  คิดเป็นร้อยละ 34.0 และตัดสินจากคํา

ข้อแนะนําจากเพ่ือน/ครอบครัว/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 36.0  ส่วนข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียว จังหวัดจันทบุรีพบว่า ทัศนคติการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.19) ส่วนข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียว จังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มา

เท่ียวจังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 87.0 มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจคิดเป็น

ร้อยละ 47.0 เดินทางมาในช่วงวันหยุดตามเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 35.0 โดยเดินทางมาเท่ียวกับเพ่ือนเป็นร้อยละ 28.0 มี
สิ่งจูงใจให้มาเท่ียวเพราะบรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่มาเท่ียวโดยมีรถยนต์ส่วนตัวคิดเป็น ร้อยละ 47.0  และมา
ค้างคืนท่ีบังกะโล/รีสอร์ทคิดเป็นร้อยละ 30.0  ชอบกิจกรรมซ้ือของฝาก/ของที่ระลึกคิดเป็นร้อยละ 27.0 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่กลับมาท่องเท่ียวอย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการท่องเท่ียวมี

ความสัมพันธ์กับโอกาสในการกลับมาเท่ียวซํ้า  
วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้ํา

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว

ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีต่อลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
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กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 300 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา (ก่อนหน้านี้) 3 ครั้งข้ึนไป มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
มีวิธีการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาโดยรถส่วนตัว จํานวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวตลาด คร้ัง 4-5 คน ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว และมีค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน) ไม่เกิน 1,000 บาท 
นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจตลาดน้ําอัมพวาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 
ด้านประชาชนในท้องถ่ิน และร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
อยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในด้านต่างๆโดยจําแนกตามลักษณะประชากร พบว่า เพศท่ีแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ด้านประชาชนในท้องถ่ิน และ
ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องด่ืม ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในด้านต่างๆ กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ในส่วนท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวคร้ังนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการท่องเท่ียว (เฉลี่ยต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับ เคยมาท่องเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาก่อนหน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมคร้ังนี้) วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเท่ียวครั้งนี้ วิธีการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน้าอัมพวา และ ค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านประชาชนในท้องถ่ิน 
มีความสัมพันธ์กับ เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาก่อนหน้านี้กีค่รั้ง (ไม่รวมคร้ังนี้) วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวคร้ังนี้ วิธีการ
เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา จํานวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว และลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีร่วม

เดินทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม มีความสัมพันธ์กับ วิธีการเดินทางมาท่องเท่ียว

ตลาดน้ําอัมพวา และจํานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อ

ตลาดน้าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้า คลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ท่ีใช้ในการวิจัย คือ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน้า คลองลัดมะยม จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติท่ีทดสอบสมมติฐานใช้ 
Independent Samples t-test สาหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสองกลุ่มถ้ามากกว่าสองกลุ่มใช้ One-Way ANOVA หากพบความ

แตกต่างใช้ LSD (Least Significant Difference) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ํา กว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่ํา 
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวคือการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ร่วมเดินทางเป็นญาติหรือบุคคล

ในครอบครัว การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลช่วงเวลาท่ีสะดวกในการเดินทางคือวันอาทิตย์ และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการ

ท่องเท่ียวมากกว่า 500 บาทข้ึนไปผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเที่ยว

ตลาดน้า คลองลัดมะยมพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจ และความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง 
วิธาน จีนาภักด์ิ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตก

เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2003 

น้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเป็นธรรมชาติ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร และด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก  โดยจําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเป็นนักท่องเที่ยวชาว

ไทยท่ีเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า ความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน  นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมไม่
แตกต่างกันนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัด

กาญจนบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ 
จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัด

นครปฐม เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 
 กําหนดกลุ่มประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 

สถานท่ีตั้งคืออําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยคิดเป็นจํานวนประมาณ 3,000 คน /วันเสาร์-อาทิตย์ (ธานินทร์ เทพสุรินทร์, 
2560, สัมภาษณ์) 
  สุ่มกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนท่ัวไปชาวไทยที่มาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่ง

บัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการสุ่มแบบบังเอิญได้ 150 คน โดยแจกแบบสอบถามในช่วงเวลา 15.30 – 18.00 น. 
ของวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2560 – มกราคม 2561 ผู้เก็บข้อมูลจะอยู่บริเวณรอบ ๆ ตลาด ได้แก่ บริเวณ

ปากทางเข้าและออกตลาด บริเวณร้านค้าในตลาด และร้านกาแฟในตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  ประเภทของงานวิจัย รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ และใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – มกราคม 2561 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถามมีดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือครอบคลุมงานวิจัยท่ี

กําหนดไว้ 2. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3. นําแบบสอบถามท่ีได้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ี

ปรึกษางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ให้เสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุง เพ่ือให้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์

การวิจัย 4. นําแบบสอบถามท่ีทําการแก้ไขโดยสมบูรณ์แล้ว ไปทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว้ต่อไป 5. นํา
แบบสอบถามไปจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ได้แก่เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  
ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 

จังหวัดนครปฐมคําถามส่วนนี้จะใช้มาตรวัดระดับบัญญัติ และมาตรเรียงอันดับ 
ตอนท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

1976 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2004 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนตามทฤษฎีการสร้างเครื่องมือของ Likert ชนิด 5 ระดับมี

เกณฑ์การให้คะแนน (พิมพา หิรัญกิตติ 2552, หน้า 115) ดังน้ี มากท่ีสุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 
2 คะแนน และน้อยท่ีสุด 1 คะแนน  
 เกณฑ์ประมาณค่า (Rating scale) เป็นแบบมาตรอันตรภาคชั้น (0.8) เพ่ือนําเกณฑ์การประเมินมาพิจารณา การให้
คะแนนของความพึงพอใจมี 5ระดับ (วรรษมน จันทดิษฐ์ 2552, หน้า 39) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน = พึงพอใจมาก

ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย3.41 – 4.20 คะแนน = พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน = พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81 – 
2.60 คะแนน = พึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.80 คะแนน = พึงพอใจน้อยท่ีสุด (ควรปรับปรุง) 
 ข้อสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ

ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแนะนําด้านท่ีควรปรับปรุงพร้อมแสดงความคิดเห็น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ผู้วิจัยขออนุญาตและขอความร่วมมือเพ่ือท่ีจะไปเก็บข้อมูล  
2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  
3. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม แล้วนําไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. นําข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอใน

รูปแบบความเรียง 
2. นําข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมา

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
3. นําข้อมูลความพึงพอใจนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  
4. นําข้อมูลของข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปแบบความเรียง  
5. สรุปผลและอภิปรายผลข้อมูลท่ีได้ นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน 
จังหวัดนครปฐมแบ่งออกได้ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
63 
87 

 
42 
58 

รวม 150 100 

อายุ 
- ต่ํากว่า 20 ปี  
- 20 ปีขึ้นไป - 34 ปี 

 
 12 
 49 

 
8.00 
32.67 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2005 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

- 35 ปีขึ้นไป - 44 ปี 
- 45 ปีขึ้นไป - 55 ปี 
- มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 

 45 
  25 
  19 

30.00 
16.67 
12.66 

รวม 150 100 

การศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช หรือเทียบเท่า 
- อนุปริญญา/ปวส หรือเทียบเท่า 
- ปริญญาตรี  
- สูงกว่าปริญญาตรี 

 
17 
32 
9 
84 
8 

 
11.33 
21.33 
6.00 
56.00 
5.34 

รวม 150 100 

อาชีพ 
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกรรม 
- ธุรกิจส่วนตัว   
- รับจ้างท่ัวไป ,พนักงานบริษัท 
- นักเรียน/นักศึกษา  

 
24 
35 
41 
33 
17 

 
16.00 
23.33 
27.33 
22.00 
11.34 

รวม 150 100 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

ท่านเคยมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม มาก่อนหน้านี ้
- ไม่เคยมา 
- เคยมา 1 ครั้ง 
- เคยมา 2 ครั้ง 
- เคยมามากกว่า 2 ครั้ง 

หรือไม่ 
   14 

36 
57 
43 

 
   9.33 

24.00 
38.00 
28.67 

รวม                150       100 

วัตถุประสงค์ในการมาท่องเท่ียวครั้งนี ้
- พักผ่อนหย่อนใจ 
- เพ่ือเย่ียมเยียนญาติ พ่ีน้อง 
- เพ่ือมาหาซ้ืออาหารและสินค้า 

 
39 
32 
79 

 
26.00 
21.33 
52.67 

รวม                 150      100 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน (คน) ร้อยละ 

วิธีการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
 - รถจักรยานยนต์ 
 -  รถยนต์ส่วนบุคคล 
 -  รถนําเท่ียว 
 -  อ่ืนๆ รถประจําทาง 

 
33 
74 
26 
17 

 
22.00 
49.34 
17.33 
11.33 

รวม                 150       100 

จํานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
- มาคนเดียว 
- 2-3 คน 
- 4-5 คน 
- 6 คนข้ึนไป 

 
5 
46 
82 
17 

 
3.33 
30.67 
54.67 
11.33 

รวม                 150        100 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
- ครอบครัว 
- แฟน  
- เพ่ือน 
- เพ่ือนร่วมงาน      

 
31 
29 
44 
46 

 
20.67 
19.33 
29.33 
30.67 

รวม 150 100 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัด
นครปฐม 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัว
แดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4.00 0.37 มาก 
ด้านการจัดการ 4.01 0.46 มาก 
ด้านบริการ ร้านค้า 4.05 0.54 มาก 

รวม 4.02 0.47 มาก 
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัด

นครปฐม ว่าตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงในด้านของสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมาก

ท่ีสุด จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ด้านการจัดการ

จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และอื่น ๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลําดับ 
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1979



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2007 

9. สรุปผลการวิจัย 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 
1.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป - 34 ปีคิดเป็นร้อยละ 32.67 รองลงมาคือ ผู้ท่ีมีอายุ 35 ปี

ขึ้นไป - 44 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.0 ผู้ท่ีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป - 55 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้ท่ีมีอายุ มากกว่า 55 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 12.67 และผู้ท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ 
1.3 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ56รองลงมาคือ การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 21.33 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 11.33 
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 6 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.33
ตามลําดับ 

1.4 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.33 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรมคิด

เป็นร้อยละ 23.33 , รับจ้างท่ัวไป และพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 22, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ16 และ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ11.33 

 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม 
2.1 ความถ่ีในการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐมมาก่อนหน้านี้เคยมา 2 ครั้ง มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ เคยมามากกว่า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.67, เคยมา 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24 และไม่
เคยมาเลย คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามลําดับ 

2.2 วัตถุประสงค์ท่ีมาเท่ียวในคร้ังนี้ มากท่ีสุดคือ เพ่ือมาหาซ้ืออาหารและสินค้า คิดเป็นร้อยละ 52.67 รองลงมาคือ 
พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ เพ่ือเย่ียมเยียนญาติ พ่ีน้องคิดเป็นร้อยละ 21.33 ตามลําดับ 
 2.3 วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง มากท่ีสุดคือ รถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมา
คือ รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 22.0, รถนําเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 17.33 และรถประจําทางคิดเป็นร้อยละ 11.33 ตามลําดับ 

2.4 จํานวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดงมากท่ีสุดคือ มา 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67
รองลงมาคือ มา 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ30.67, มา 6 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ11.33 และมาคนเดียวจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.33 ตามลําดับ 
  2.5 ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง มากท่ีสุดคือ เพ่ือนร่วมงาน 
คิดเป็นร้อยละ 30.67 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 29.33 , ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 20.67 และแฟน คิดเป็นร้อยละ 
19.33 ตามลําดับ 
 

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มี

ความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D.= 0.47 ) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ังสามด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ร้านค้า 
( X  = 4.05) ด้านการจัดการ ( X = 4.01) และ ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว ( X  = 4.00) อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว มีความ
พึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.00, S.D.= 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเที่ยว

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.26) รองลงมาคือ ร้านต่างๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบ ( X  = 4.14) โต๊ะและ
เก้าอ้ี มีเพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยว ( X  = 4.01) การบริการด้านท่ีจอดรถ ( X  = 3.95) บริเวณตลาดกว้างขวาง สะดวกต่อ
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การเลือกซ้ือสินค้า อาหาร เคร่ืองด่ืม ( X = 3.84) และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ( X  = 3.80) มีความพึงพอใจใน

ระดับมากตามลําดับ 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการ มีความพึง

พอใจในระดับมาก ( X =  4.01, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการให้คําแนะนําหรือข้อมูลด้านแหล่งท่องเท่ียว

( X = 4.53) ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ( X  = 4.33) และป้ายบอกทางท่ีเห็นได้ชัดเจน ( X = 4.23) นักท่องเท่ียวมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ส่วนร้านค้ามีเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว ( X  = 3.88) การจัดการด้านการจราจรในแหล่ง

ท่องเท่ียว ( X  = 3.83) ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ( X  = 3.67) และความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ ของ
แหล่งท่องเท่ียว ( X  = 4.14) มีความพึงพอใจในระดับมากตามลําดับ 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ด้านบริการ ร้านค้า มีความพึง

พอใจในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าร้านค้าให้บริการด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส ( X  = 
4.66) และร้านค้าต่าง ๆ ตั้งราคาท่ีเหมาะสม ( X = 4.43) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ส่วนร้านค้าบริการ

ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ( X = 4.17) พนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ( X  = 3.85) ความ
หลากหลายของสินค้า อาหาร เคร่ืองด่ืม ( X = 3.82) สินค้า เคร่ืองด่ืม สะอาด สดใหม่ ( X = 3.77) และมีป้ายแสดงสินค้า 
อาหาร เครื่องด่ืมชัดเจน ( X  = 3.67) นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับมาก ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัด

นครปฐมว่าตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงในด้านของสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมาก

ท่ีสุด จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ด้านการจัดการ

จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และอื่น ๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลําดับ 
  

10. อภิปรายผลการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป - 34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ส่วนใหญ่เคยมาแล้ว 2 ครั้งวัตถุประสงค์ท่ีมาเที่ยวในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่ มาเพ่ือหาซ้ืออาหารและสินค้าวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว

ท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ส่วนใหญ่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลจํานวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดงส่วนใหญ่ 
เดินทางมา 4-5 คน ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือน

ร่วมงานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์                  
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ของอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดเป็นทางการเม่ือกลางปีท่ีผ่านมา จุดท่ีน่าสนใจนี้คือ การนําธรรมชาติมา

ผสมผสานกับความคลาสสิกท่ีทันสมัย ได้ลงตัว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีท้ัง จุดท่ีเป็น

ร้านค้า ร้านอาหาร จุดรับประทานอาหาร จุดถ่ายรูปท่ีอยู่บริเวณโดยรอบของตลาดน้ําทุ่งบัวแดง โดยบริเวณโดยรอบตลาดน้ํา

ทุ่งบัวแดงสะอาดและเป็นระเบียบ ร้านค้า โต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีจัดเป็นสัดส่วนสามารถมองวิวทิวทัศน์ของทุ่งบัวแดงได้ชัดเจนด้วย    
ด้านการจัดการ มีการให้คําแนะนําและให้ข้อมูลในการท่องเท่ียวเป็นอย่างดี โดยทางตลาดนํ้าทุ่งบัวแดงได้เข้าถึงการ

ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยมีการโปรโมต ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
ทําให้ตลาดน้ําทุ่งบัวแดงทําให้ตลาดน้ําทุ่งบัวแดงเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างมากท้ังคนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ในส่วน
ของการจัดการด้านร้านค้าก็มีมากกว่า 80 ร้าน เพ่ือรองรับกับนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง และกิจกรรมท่ี
ต้องทําของตลาดนํ้าทุ่งบัวแดง คือการมาร่องเรือพายในบึงบัวแดง เพ่ือชื่นชมธรรมชาติ อีกหนึ่งสิ่งท่ีขาดไม่ได้เช่นกันคือ การมา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1981
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2009 

ลิ้มลองเมี่ยงใบบัวท่ีขึ้นชื่อของท่ีนี่ด้วย ด้านบริการ ร้านค้า บุคลากรและร้านค้าต่างๆ ย้ิมแย้มแจ่มใส เป็นอีกท่ีท่ีได้รับความ

นิยมเนื่องจาก วัตถุประสงค์ในการมาท่ีตลาดน้ําทุ่งบัวแดง เนื่องจากมาซ้ือหา อาหารรับประทาน ซ่ึงร้านค้าก็มีมากกว่า 80 
ร้าน โดยแต่ละร้านยังมีสินค้าและอาหารท่ีแตกต่างกันออกไปเพ่ือความหลากหลาย ราคาก็มีความเหมาะสม โดยทุกร้านจะมี

ป้ายราคาบอกชัดเจนด้วย 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่านักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจตลาดน้ําอัมพวาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เพราะตลาดน้ําอัมพวายังคงสภาพความเป็นตลาดน้ําโบราณมีตึกแถวยังคงสภาพไม้แบบเดิมและมีสภาพแวดล้อมท่ี

เป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท  ตลาดน้ําอัมพวามีการจัดกิจกรรมไว้

รองรับนักท่องเท่ียวหลายรูปแบบและยังเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ คนในท้องถิ่น

ให้การต้อนรับนักท่องเท่ียว มีอัธยาศัยท่ีดี ตลาดน้ําอัมพวาได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกับ

จํานวนนักท่องเท่ียวด้วย และอภิวรรณ ศิรินันทนา (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวจังหวัดจันทบุรีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียว จังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาเที่ยว

จังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เป็นคร้ังแรก มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาในช่วงวันหยุดตามเทศกาล 
โดยเดินทางมาเท่ียวกับเพ่ือน มีสิ่งจูงใจให้มาเท่ียวเพราะบรรยากาศ ส่วนใหญ่มาเท่ียวโดยมีรถยนต์ส่วนตัว ชอบกิจกรรมซ้ือ

ของฝาก/ของที่ระลึก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลับมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอน และสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ได้ศึกษา

เก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดน้าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวคือการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ร่วมเดินทางเป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัว 
การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินทางคือวันอาทิตย์ และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียวมากกว่า 
500 บาทขึ้นไปผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวตลาดน้ํา คลองลัดมะยม
พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจ และความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านทําเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง และวิธาน จีนาภักด์ิ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเป็น

ธรรมชาติ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร และด้านสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  และสอดคล้องกับความต้องการของ

นักท่องเท่ียวท่ีเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการตามลําดับข้ันของมาสโลว์  (เมธา หริมเทพาธิป, 2560) ท่ีตั้งสมมติฐานว่า คนมี

ความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีท่ีสิ้นสุด ถึงแม้ว่าตลาดนํ้าทุ่งบัวแดงจะมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในระดับมาก แต่
ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นตลาดน้ําเป็นท่ีนิยมมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับตลาดน้ํา

ลําพญา ดอนหวาย และให้เป็นตลาดน้ําท่ีย่ังยืนต่อไป 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 

ในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีให้นักท่องเท่ียวได้เขียนแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการจัดการโดยภาพรวม 
นักท่องเท่ียวอยากให้มีกิจกรรมท่ีทําหลายหลายเพ่ิมมากข้ึน เพราะถ้าคนมาเยอะ เรือล่องก็จะไม่พอให้นักท่องเท่ียว จึงควร
เพ่ิมเติมกิจกรรมไว้โดยรอบตลาด 2. ด้านบุคลากรโดยภาพรวม จํานวนพนักงานให้บริการมีจํานวนน้อย เม่ือเทียบกับจํานวน

นักท่องเท่ียวท่ีมาจนทําให้ล้าช้าไปบ้าง และควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอนาคต

ด้วย และ 3. ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ในด้านของโต๊ะเก้าอ้ี ท่ีไม่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวท่ีมาตลาดน้ําทุ่งบัวแดง   
ณ บางเลน จังหวัดนครปฐมในช่วงวันเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวจํานวนมาก เช่นวันอาทิตย์จะมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจท่ีจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน้ําทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐมในจํานวนมาก ทําให้โต๊ะท่ีจัดไว้ในท่ีต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ 
นั้นจะเต็มจนไม่พอนั่ง จึงอยากให้ปรับปรุงในจุดนี้มาก ๆ โดยอาจจะจัดโต๊ะและเก้าอ้ีเสริมในช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวจํานวนมาก 
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12. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

  12.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของตลาดนํ้าทุ่งบัวแดงกับตลาดนํ้าแหล่ง              
อ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตลาดให้ดีขึ้นเทียบกับตลาดน้ําท่ีมีชื่อเสียง 
    12.2 ควรมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเชิงลึกและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เพ่ือให้ทราบถึง

ความต้องการท่ีแท้จริง เพ่ือพัฒนาตลาดน้ําให้ย่ังยืนสืบไป 
  12.3 ควรศึกษากลยุทธ์ผู้ประกอบการต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคว่าตรงกับกลยุทธ์

ผู้ประกอบการหรือไม่ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 
  12.4 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมาซํ้าของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน้ําทุ่งบัวแดง เพ่ือ

นําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทยกําลังเผชิญกับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากความเครียด
เกลือเนื่องจากการใช้น้ํา ซ่ึงผลจากความเค็มนี้ทําให้ผลผลิตของกล้วยไม้ลดลง งานวิจัยนี้จึงมีการนําซิลิกอน (Si) มาช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในหลอดทดลอง การใช้ซิลิกอนร่วมกับอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
จะช่วยเพิ่มเฮมิเซลลูโลสและลิกนินท่ีส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงแก่ผนังเซลล์ และส่งเสริมให้เกิดการเจริญของพืชในสภาวะ
ความเครียดเกลือ โดยทําการศึกษาผลของซิลิกอนในรูปของ silicic acid (H4SiO4) ต่อการทนเค็มของกล้วยไม้สกุลหวายใน
หลอดทดลอง จากการทดลองให้ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน แก่ต้น
กล้วยไม้ 2 ขนาด คือขนาดเล็กและขนาดกลางก่อนได้รับเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 200 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
พบว่าการให้ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ส่งผลให้ต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดเม่ืออยู่ในสภาวะความเครียด
เกลือ ซ่ึงสังเกตได้จากเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต และอัตราการเจริญเติบโต แต่ต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กจะมีอัตราการรอดชีวิตสูง
กว่าต้นขนาดกลางเม่ือได้รับ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นเดียวกัน 
 

คําสําคัญ: กล้วยไม้ สภาวะความเครียดเกลือ สารประกอบซิลิกอน การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
 

Abstract 
 

In Thailand, orchid farmers have major environment troubled concerning salt stress from irrigating 
water. Salinity effects a limited productivity of orchid. This research was studied the effect of silicic acid 
on salt (NaCl) stress on micro-propagation of Dendrobium Sonia ‘Red Jo’. In our experiment two size of 
Dendrobium Sonia ‘Red Jo’ were cultured on VW medium supplemented with silicic acid (H4SiO4) at the 
concentrations of 0, 5 and 10 mM for 7 days prior to transfer to VW medium supplemented with NaCl 
200 mM for 10 weeks. The result showed that both medium and small size of Dendrobium plants cultured 
on VW medium supplement with 5 mM H4SiO4 for 7 days prior to VW medium supplemented with 200 
mM NaCl increased the survival rate including maximum growth rate under salt stress condition.  
 

Keywords: Orchid, Salt stress, Silicon, Tissue culture 
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1. บทนํา 
 

กล้วยไม้สกุลหวาย หนึ่งในสกุลกล้วยไม้ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีการ
ส่งออกคิดเป็น 80% เม่ือเทียบกับกล้วยไม้สกุลอ่ืน ๆ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เนื่องจากมีความสวยงามท้ังสีสัน

และรูปทรงของดอก (obsuwan et al., 2017) แต่ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการส่งออกลดลงจากปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการ

ประสบปัญหาน้ําเค็มเข้ารุกพ้ืนท่ีการผลิตกล้วยไม้ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญท่ีเกิดจาก

สิ่งแวดล้อมต่อการทําเกษตรกรรม ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงความเข้มข้นสูง ๆ ของ
ไอออน Na+ และ Cl- ส่งผลกระทบต่อการเจริญและพัฒนาของพืช ทําให้ผลผลิตท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของพืชลดลง 
(Horie et al., 2012) จากผลของความเค็มส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงและทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง

ในท่ีสุด ดังนั้นการเลือกสารท่ีเหมาะสมมาใช้ในการช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ในสภาวะความเครียดเกลือ จึงเป็น

แนวทางท่ีน่าสนใจแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้นําซิลิกอน ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ีพบมากเป็นอันดับสอง

ในดิน (Sommer et al., 2006) มีคุณสมบัติในการช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตในพืชหลายชนิดเม่ือได้รับความเครียด

จากสิ่งแวดล้อม (Sahebi et al., 2015; Xie et al., 2015) มาใช้ในการลดความเครียดท่ีเกิดจากความเค็มให้แก่ต้นกล้วยไม้ 
ซ่ึงการใช้ซิลิกอนร่วมกับอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงให้แก่ผนังเซลล์ส่งผลให้พืชสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น (Camargo, et al., 2007)  
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาผลของสารประกอบซิลิกอนในรูปของ silicic acid (H4SiO4) ในการลดความเครียดท่ีเกิดจากเกลือ (NaCl) 
ของกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมสายพันธ์ุ Sonia ‘Red Jo’ 2 ขนาดในหลอดทดลอง 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 พืชที่ใช้ในการทดลอง 
 กล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมสายพันธ์ุ Sonia ‘Red Jo’ ท่ีเลี้ยงบนอาหารเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือสูตร Vacin and Went ; 
VW (Vacin & Went, 1949)  ร่วมกับน้ํามะพร้าว 150 มิลลิลิตร และคัดเลือกต้นท่ีมีการเจริญเติบโตเท่า ๆ กัน 2 ขนาด โดย
ขนาดเล็กมีน้ําหนัก 0.02-0.04 กรัม สูง 0.3-0.5 เซนติเมตร มีใบประมาณ 2 ใบ และขนาดกลางมีน้ําหนัก 0.12-0.15 กรัม สูง 
0.7-1.0 เซนติเมตร มีใบประมาณ 3-4 ใบ 
 

3.2 การทดลอง 
 ย้ายต้นกล้วยไม้ลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสูตร  VW ร่วมกับ Silicic acid (H4SiO4) ท่ีระดับความเข้มข้น 5 และ 
10 มิลลิโมลาร์ จากนั้นนําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±1 ˚C ความเข้มแสง 35-40 μM.m-2.s-1 โดยให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน ทําการ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน ต่อมาย้ายต้นกล้วยไม้ลงอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสูตร VW ท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 200 
มิลลิโมลาร์ เลี้ยงต่อเป็นเวลา 10 สัปดาห์ และสังเกตการณ์เจริญเติบโตของกล้วยไม้  โดยบันทึกเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตและ

การเจริญเติบโต (น้ําหนักสด ความสูงต้น ความยาวราก จํานวนใบ จํานวนราก) 
 
4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลทดสอบการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายลูกสมสายพันธ์ุ Sonia ‘Red Jo’ เป็นเวลา 10 สัปดาห์พบว่าต้น

กล้วยไม้ท่ีได้รับเกลือ NaCl มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเพียง 50 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ในต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง
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ตามลําดับ (ตารางท่ี 1, ตารางท่ี 2) เนื่องจากในอาหารมีปริมาณของเกลือ NaCl สูง เม่ือพืชได้รับเกลือ NaCl ทําให้มีการสะสม

ไอออน Na+ และ Cl- ภายในพืชมากเกินไป ค่าศักย์ของน้ําภายในพืชลดลง พืชสูญเสียน้ําในเซลล์มากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้

ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง (Zhu, 2007) ทําให้ความเขียวของใบลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของ 
thylakoid membrane และส่งผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของพืชลดลง (Gupta et al., 1995) แต่เม่ือเพ่ิม

สารประกอบซิลิกอนลงในอาหารจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาลักษณะทางสัญฐานวิทยาของเซลล์ เนื้อเย่ือ และอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืช ช่วยเพ่ิมเฮมิเซลลูโลสและลิกนินซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของผนังเซลล์ (Sivanesan & Park, 2014) ซ่ึงใน
ต้นกล้วยไม้ท้ังขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีได้รับ silicic acid (H4SiO4) ท่ีระดับความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ มีเปอร์เซ็นต์การรอด

ชีวิตมากกว่าต้นกล้วยไม้ท่ีไม่ได้รับสารดังกล่าวเมื่อได้รับความเครียดเกลือ NaCl 200 มิลลิโมลาร์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต

สูงสุดคือ 100 และ 70 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1, ตารางที่ 2) อาจเนื่องมาจากสารประกอบซิลิกอนส่งผลให้เกิดการเพ่ิมการ

สะสมปริมาณคลอโรฟิลล์และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

เนื้อเย่ือ epidermis ท่ีช่วยเพ่ิมความแข็งแรงกับพืช เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับความเครียดท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
เม่ือพืชได้รับความเค็มก็สามารถเจริญเติบโตได้ เนื้อเย่ือ hypodermis ซ่ึงเป็นเนื้อเย่ือพิเศษท่ีช่วยในการสะสมน้ําและขัดขวาง

การคายน้ํา (Castro et al., 2009) และเนื้อเย่ือ mesophyll เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงทําให้พืช

เจริญเติบโตได้สภาวะที่ได้รับความเครียด (Asmar et al., 2013) ในขณะท่ีต้นกล้วยไม้ท่ีได้รับ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้น 10 
มิลลิโมลาร์ มีความสามารถในการรอดชีวิตลดลง คือ 90 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ในต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง

ตามลําดับ (ตารางท่ี 1, ตารางท่ี 2) อาจเป็นเพราะซิลิกอนมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซึมน้ําและแร่ธาตุภายในพืช การที่พืชได้รับ

สารประกอบซิลิกอนในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมทําให้พืชมีการดูดซึมไอออนทั้ง Na+  และ Cl- เข้าสู่พืชมากเกินไป (Sivanesan & 
Park, 2014) ซ่ึงเป็นไอออนท่ีส่งผลให้เกิดอันตรายต่อพืช โซเดียมท่ีสะสมในใบมีผลทําให้ใบไหม้ เนื้อเย่ือตามขอบใบตายใน

สภาพอากาศร้อนและแห้งจะแสดงความเสียหายอย่างรวดเร็ว โดยอาการจะเกิดท่ีใบแก่ก่อน เริ่มท่ีปลายใบ ขอบใบ แล้วลาม
มาท่ีเส้นกลางใบ จนกระทั่งต้นกล้วยไม้ตายในท่ีสุด (Hanson et al., 1994) 
 
ตารางท่ี 1 ผลของ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายขนาดเล็กหลังย้ายลงอาหาร 
VW ร่วมกับความเข้มข้นของเกลือ NaCl 200 mM ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ความเข้มข้น  

H4SiO4 
(mM) 

% รอดชีวิต น้ําหนักสด 
(g) 

ความสูงต้น 
(cm) 

ความยาวราก
(cm) 

จํานวนใบ จํานวนราก 

0 50 0.037±0.00a 0.38±0.02a 0.04±0.02b 1.80±0.20a 0.50±0.22b 

5 100 0.045±0.01a 0.41±0.02a 0.20±0.02a 2.15±0.08a 1.40±0.13a 

10 90 0.041±0.03a 0.37±0.02a 0.17±0.01a 2.06±0.10a 1.17±0.12a 
* ค่าเฉลี่ย ± SE ที่กํากับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ภาพที่ 1 ผลของ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (A: 0 mM, B: 5 mM และ C: 10 mM) ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

สกุลหวายขนาดเล็กหลังย้ายลงอาหาร VW ร่วมกับความเข้มข้นของเกลือ NaCl 200 mM ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์  
 
ตารางท่ี 2 ผลของ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายขนาดกลางหลังย้ายลงอาหาร 
VW ร่วมกับความเข้มข้นของเกลือ NaCl 200 mM ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ความเข้มข้น 

H4SiO4 
(mM) 

% รอดชีวิต น้ําหนักสด 
(g) 

ความสูงต้น 
(cm) 

ความยาวราก
(cm) 

จํานวนใบ จํานวนราก 

0 60 0.130±0.01a 0.92±0.06a 0.00±0.00b 2.67±0.21b 0.00±0.00c 

5 70 0.154±0.06a 0.81±0.05a 0.14±0.01a 2.86±0.14b 1.86±0.14a 

10 50 0.184±0.05a 0.86±0.07a 0.12±0.07a 4.60±0.51a 0.80±0.37b 
* ค่าเฉลี่ย ± SE ที่กํากับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ผลของ H4SiO4 ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (A: 0 mM, B: 5 mM และ C: 10 mM) ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

สกุลหวายขนาดกลางหลังย้ายลงอาหาร VW ร่วมกับความเข้มข้นของเกลือ NaCl 200 mM ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 สารประกอบซิลิกอนสามารถช่วยลดผลกระทบจากสภาวะความเครียดเกลือ และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต

ของกล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลองได้ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสารประกอบซิลิกอนและขนาดของต้นกล้วยไม้สกุล

หวาย โดย silicic acid ท่ีระดับความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ส่งเสริมให้มีการรอดชีวิตและเกิดการเจริญของต้นกล้วยไม้ได้ดีท่ีสุด 
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ของกล้วยไม้สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลอง 

Effects of Proline on In Vitro Growth of Dendrobium Sonia ‘Red Jo’  
under Salt-stress Condition 
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บทคัดย่อ 
 

สภาวะความเครียดเกลือมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยจะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตลดลง เช่น จํานวนใบและ
รากลดลง รวมท้ังจํากัดการดูดซึมแร่ธาตุในพืชทําให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาผล
ของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโพรลีนต่อการทนเค็มของกล้วยไม้สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลองโดยการทดลองแรกทําการ
เลี้ยงต้นกล้วยไม้บนอาหารท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ีระดับความเข้มข้น 0 100 200 และ 300 มิลลิโมลาร์ ผลการทดลอง
พบว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ีระดับความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ขึ้นไป ทําให้ต้นกล้วยไม้ตายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การทดลอง
ต่อมาให้ต้นกล้วยไม้ได้รับโพรลีนท่ีระดับความเข้มข้น 0 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน ก่อนย้ายลงในอาหาร VW ท่ีมี
เกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ีระดับความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ ผลการทดลองพบว่าโพรลีนท่ีระดับความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ทําให้
ต้นกล้วยไม้มีอัตราการรอดชีวิตสูงข้ึน ในขณะท่ีโพรลีนความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ทําให้ต้นกล้วยไม้มีอัตราการรอดชีวิตตํ่าลง 
 

คําสําคัญ:  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้  การทนเค็ม  สารลดความเครียด  อัตราการรอดชีวิต  โซเดียมคลอไรด์ 
 

Abstract 
 

Salt stress condition had the effect by reducing plant growths such as decreased number of 
leaves and roots including limitted the uptake of mineral nutrients which caused nutritional imbalance.    
In this research was aimed to study the effect of NaCl and proline on salt stress condition in Dendrobium 
Sonia ‘Red Jo’ in tissue culture. The first experiment was cultured Dendrobium Sonia ‘Red Jo’ on VW 
medium supplemented with NaCl at the concentrations of 0 100 200 and 300 mM. The results found 
that Dendrobium orchid cultured on VW medium supplemented with NaCl at the concentration higher 
than 200 mM showed survival rate less than 50%. The next experiment was added proline at the 
concentrations of 0 5 and 10 mM for 7 days before sub-culture onto VW medium supplemented with 
200 mM NaCl. The results showed that proline at the concentration of 5 mM increased the survival rate 
while proline at the concentration of 10 mM decreased the survival rate of Dendrobium Sonia ‘Red Jo’. 
 

Keywords: orchid tissue culture, salt tolerance, osmoprotectant, survival rate, NaCl 
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1. บทนํา 

 

ในประเทศไทยกล้วยไม้จัดเป็นไม้ตัดดอกท่ีทํารายได้ให้กับประเทศต่อปีได้สูงท่ีสุด (รัฐศักด์ิ พลสิงห์, 2552) 
โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ซ่ึงมีแหล่งกระจายพันธ์ในทวีปเขตร้อน เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิก (Zotz, 2013) โดยเหตุผลท่ีพบกล้วยไม้สกุลหวายในทวีปเขตร้อนถึงกึ่งร้อนเป็นจํานวนมากเนื่องจากมี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซ่ึงกล้วยไม้ต้องการอุณหภูมิ 24-30 องศาเซลเซียส และช่วงความเข้มแสงท่ี
ค่อนข้างสูงในการเจริญเติบโต (De & Deb, 2016) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลหวาย เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 
(Epiphytic) ดังนั้นจึงมีระบบรากแบบกึ่งอากาศ มีการเจริญเติบโตแบบแตกกอ (Sympodial) ใบเรียงตัวแบบสลับ ใบแบน

และหนา (De et al., 2015) ลักษณะของดอก รวมถึงรูปร่างและสีของดอกจะมีความหลากหลายไปในแต่ละสายพันธุ์ จึงเป็น

เหตุผลให้กล้วยไม้สกุลนี้ได้รับความนิยมไปท่ัวโลก ไม่เพียงแต่เป็นไม้ตัดดอกเท่านั้นท่ีสามารถทํารายได้ให้กับผู้ปลูกเลี้ยง แต่ยัง
สามารถจําหน่ายได้ในรูปแบบของไม้กระถาง เนื่องจากสามารถออกดอกให้ความสวยงามได้ตลอดท้ังปี (Kuehnle, 2006; 
Obsuwan et al., 2017)  
 ปัจจุบันสถานการณ์การส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนท่ีเหลืออีก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ

ผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาภัยแล้งทําให้ขาดแคลนน้ําท่ีใช้ในการผลิต และปัญหาน้ําเค็มรุกเข้าพ้ืนท่ี

การผลิต (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม, 2560) ทําให้พ้ืนท่ีท่ีใช้ใน

การผลิตเดิมลดลง โดยอ้างถึงในปี พ.ศ. 2551-2555 เกษตรกรมีพ้ืนท่ีในการผลิตกล้วยไม้ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ลดลงตาม

ไปด้วย โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุทกภัยในปี 2554 (กรมวิชาการเกษตร, 2555) ปัญหาน้ําเค็มรุกพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ทําให้พืช

เกิดสภาวะความเครียด โดยความเครียดเกลือส่งผลให้มีปริมาณการผลิตลดลง เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของแร่ธาตุ (Al-
Shorafa, 2014) ดังนั้นการเพ่ิมปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึนทําได้โดยการเพิ่มพ้ืนท่ีการผลิตให้กล้วยไม้สามารถปลูกได้ในพื้นท่ีท่ีมี

สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่นพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีปริมาณนํ้าเค็มมากกว่าน้ําจืด ผู้วิจัยจึงสนใจการนําโพรลีน ซ่ึงเป็นสารเคมี

ท่ีมีคุณสมบัติในการปรับตัวเมื่อพืชอยู่ในสภาวะความเครียด ช่วยปรับสมดุลของน้ํา และแรงดันออสโมติกภายในเซลล์กับ

สิ่งแวดล้อม (Boggess et al., 1976) โดยทําการศึกษาในหลอดทดลอง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับนํามาปรับใช้ในแปลง

ปลูกจริงในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

 เพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อการรอดชีวิต การเจริญเติบโต และการใช้โพรลีนเพ่ือการ

ลดความเครียดท่ีเกิดจากความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในกล้วยไม้สกุลหวาย Sonia ‘Red Jo’ ในหลอดทดลอง 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  

3.1 พืชที่ใช้ในการทดลอง 
กล้วยไม้สกุลหวายสายพันธ์ุลูกผสม Dendrobium Sonia ‘Red Jo’ มีขนาดความสูงต้น 0.7-1.0 เซนติเมตร และ

น้ําหนักสดโดยประมาณ 0.12-0.15 กรัม ซ่ึงเจริญเติบโตจากอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสูตร VW (Vacin & Went, 1949)  
ร่วมกับน้ํามะพร้าว 150 มิลลิลิตร  
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3.2 วิธีการทดลอง 
 

     3.2.1 ทดสอบการทนเค็มของกล้วยไม้ 
 ย้ายต้นกล้วยไม้ท่ีมีขนาดต้นโดยประมาณเท่า ๆกัน (ความสูงต้น 0.7-1.0 เซนติเมตร และน้ําหนักสด 0.12-0.15 
กรัม) ลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสูตร VW ท่ีประกอบด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0 100 200 และ300 มิลลิโม
ลาร์ 
 

      3.2.2 ศึกษาผลของโพรลีน 
ย้ายต้นกล้วยไม้ท่ีมีขนาดต้นโดยประมาณเท่า ๆกัน (ความสูงต้น 0.7-1.0 เซนติเมตร และน้ําหนักสด 0.12-0.15 

กรัม) ลงบนอาหารเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือสูตร VW ร่วมกับโพรลีนความเข้มข้น 0 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน หลังจาก

นั้นย้ายลงอาหาร VW ท่ีประกอบด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ เพาะเลี้ยงในสภาพท่ีมีอุณหภูมิ 
25±1˚C ให้ได้รับปริมาณความเข้มแสง 35 μM.m-2.s-1 เป็นระยะเวลา16 ชั่วโมง/วัน ทําการทดลอง 10 สัปดาห์ บันทึกผลการ

ทดลองโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกล้วยไม้บนอาหารแต่ละสูตร วิเคราะห์อัตราการรอดชีวิต และการเจริญเติบโต 
(น้ําหนักสด-แห้ง ความสูงต้น ความยาวราก จํานวนใบ และจํานวนราก) 
 
4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการทดสอบการทนเค็มท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (0 100 200 300 มิลลิโมลาร์) พบว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์

ท่ีระดับความเข้มข้น 0 และ 100 มิลลิโมลาร์ ส่งเสริมให้ต้นกล้วยไม้มีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 100 และ 93.33 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ แต่เม่ือได้รับเกลือโซเดียมคลอไรด์ 200 และ300 มิลลิโมลาร์ ทําให้ต้นกล้วยไม้มีอัตราการรอดชีวิตลดลงเหลือ 60 
และ10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพที่ 3A) จากผลการทดลอง การเพ่ิมระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ จะทําให้

ต้นกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตลดน้อยลง เนื่องจากเม่ือพืชได้รับสภาวะความเครียดเกลือจะทําให้สมดุลของแร่ธาตุในพืช

เปลี่ยนแปลงไป มีผลไปลดการเจริญเติบโต เช่น จํานวนใบ และราก (Al-Shorafa, 2014) และทําให้มีการสะสมของโซเดียม

ไอออนในต้นพืชมีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีปริมาณโพแทสเซียมไอออนลดลงซ่ึงมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ในพืชท่ีผิดปกติไป 
พืชจึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปอย่างสมบูรณ์ได้ (Zhu, 2007) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abdul-Qados (2011) ท่ี
ทําการศึกษาในถั่ว และจากผลการทดลองดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนําความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ มา
ทดสอบประสิทธิภาพของโพรลีนในการช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้วยไม้ในสภาวะความเครียดเกลือ โดยพบว่าเม่ือนํา

ต้นกล้วยไม้สกุลหวายเพาะเล้ียงบนอาหาร VW ร่วมกับโพรลีน 0 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นย้ายลงบน

อาหารท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ ซ่ึงผลการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดภายใต้

สภาวะความเครียดท่ีมีความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ คือต้นกล้วยไม้ท่ีได้รับโพรลีน 5 มิลลิโมลาร์ เป็น

เวลา 7 วัน เนื่องจากทําให้มีอัตราการรอดชีวิตเพ่ิมข้ึนจาก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเพ่ิมระดับ

ความเข้มข้นของโพรลีนเป็น 10 มิลลิโมลาร์ กลับทําให้อัตราการรอดชีวิตตํ่าลง (ภาพที่ 4A) เนื่องจากสารโพรลีนมีคุณสมบัติใน

การรักษาสมดุลของน้ํา และแรงดันออสโมติกภายในเซลล์กับสิ่งแวดล้อม จะสามารถส่งเสริมให้พืชเจริญได้ภายใต้สภาวะท่ีมี

ความเครียดจากเกลือ ดังนั้นจึงทําให้ต้นกล้วยไม้ท่ีได้รับสารโพรลีนมีการเจริญเติบโต และอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าต้นกล้วยไม้
ท่ีไม่ได้รับสารดังกล่าว (Boggess et al., 1976; Sharma et al., 2011) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Deivanai et al (2011) 
ศึกษาผลของการให้โพรลีนจากภายนอกต่อการงอกของเมล็ดข้าวภายใต้สภาวะความเค็มพบว่าเมล็ดท่ีได้รับโพรลีนมี

ความสามารถในการงอก และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เม่ือเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวท่ีไม่ได้รับโพรลีนเม่ืออยู่ในสภาวะ

ความเครียดเกลือ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของโพรลีนต้องเหมาะสมถึงจะสามารถรักษาสมดุลของน้ํา และแรงดันออสโมติก

ภายในเซลล์พืชได้  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1993



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2021 

 

 
ภาพท่ี 1 ผลของ NaCl ท่ีระดับความเข้มข้น 0 100 200 และ 300 มิลลิโมลาร์ (ตามลําดับ A-D) ต่อการเจริญเติบโตของ

กล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลอง ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
 

 
ภาพท่ี 2 ผลของโพรลีนท่ีระดับความเข้มข้น 0 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ (ตามลําดับ A-C) ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุล

หวายในอาหาร VW ร่วมกับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
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ภาพท่ี 3 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลอง  

ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
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ภาพท่ี 4 ผลของโพรลีนความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการทนเค็มของต้นกล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลองท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์

ความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาการทนเค็มของกล้วยไม้พบว่าเม่ือระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์สูงข้ึนมีผลทําให้อัตราการ

รอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ลดลง ท่ีระดับความเข้มข้นเกลือมากกว่า 200 มิลลิโมลาร์ ทําให้อัตราการรอด

ชีวิตของต้นกล้วยไม้ลดลงตํ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และการให้โพรลีนท่ีระดับความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 7 วัน ก่อน
ย้ายลงบนอาหารที่มีเกลือ 200 มิลลิโมลาร์ ช่วยให้ต้นกล้วยไม้มีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
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บทคัดย่อ  

 
พ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือมีแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญคือ แม่น้ําเพชรบุรี ไหลผ่าน โดยเกษตรกรได้นําน้ําในแม่น้ํา

เพชรบุรีมาใช้ทําการเกษตรภายในชุมชน แต่เนื่องจากในปัจจุบันแม่น้ําเพชรบุรีตอนบนมีคุณภาพน้ําท่ีกําลังเสื่อมโทรมลง             
ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีตอนบนท่ีไหลผ่านวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือ โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างน้ําท้ังหมด 5 จุดเก็บตัวอย่าง ให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ํา 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม พารามิเตอร์ท่ีทําการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
ออร์โธฟอสเฟต โลหะหนัก และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานนํ้าผิวดินตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2542 ประเภทท่ี 2 (กรมควบคุมมลพิษ, 2542) 
 ผลการศึกษาพบว่า แม่น้ําเพชรบุรีท่ีไหลผ่านพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ มีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 24.8–
28.7 องซาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 7.1–7.7 ค่าออกซิเจนละลายอยู่ในช่วงระหว่าง 5.5–9.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าบีโอดีอยู่ในช่วงระหว่าง 8.5–64.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน อยู่ในช่วงระหว่าง 0.27–1.06 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.0003–0.0219 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโลหะหนักในนํ้า ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม 
และสารหนู พบไม่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังไม่ตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในน้ํา ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าแสดงได้ว่าแม่น้ําเพชรบุรีตอนบนมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากย่ิงข้ึน เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา ค่าบีโอดี 
และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจนท่ีเกินค่ามาตรฐาน ซ่ึงข้อมูลจากการสํารวจและตรวจคุณภาพน้ําภายในพ้ืนท่ีจะสามารถนํามาจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ําให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีและสอดคล้องกับค่ามาตรฐานของน้ําผิวดิน 
 
คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา  วนเกษตรบ้านถํ้าเสือ  เพชรบุรี 
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Abstract 
 
Rural farmers are highly dependent on water resources from the Phetchaburi River catchment 

region to irrigate their crops and grow food produced for the local Tham-sue community living in the 
agroforestry area. However, the quality of water tested from the upper reaches of the Phetchaburi River 
has recently shown a sharp decline. This research was therefore carried out to determine the water quality 
during both the wet and dry climatic seasons. Five water samples were collected throughout the drainage 
area of the Phetchaburi River during the months of June (early wet season) and December (early dry 
season). Water parameters selected for study were determined as temperature, pH, dissolved oxygen, 
biochemical oxygen demand (BOD), ammonia-nitrogen, orthophosphate, heavy metal and pesticide 
contents. Results were compared against the Surface Water Quality Standard Regulations imposed by 
the Pollution Control Department, 1999, Category 2.  

Research findings showed that water temperature of the Phetchaburi River differed between the 
two collection periods, ranging from 24.8 to 28.7 ° C with pH variation from 7.1 to 7.7 and dissolved oxygen 
content increasing from 5.5 to 9.0 mg/l. BOD values were ranged from 8.5 to 64.0 mg/l with the ammonia-
nitrogen parameter at 0.27 to 1.06 mg/l, respectively. Orthophosphate content varied between seasons 
from 0.0003 to 0.0219 mg/l. Values were recorded for the toxic heavy metals, Such as lead, mercury, 
cadmium, and arsenic but these did not exceed the standard and no organophosphate pesticides were 
detected. An analysis of the water quality determined that the upper reaches of the Phetchaburi River 
recorded dissolved oxygen, BOD and ammonia-nitrogen parameter values that were in excess of the 
standard. Data collected from this water quality survey assessment can be used as a guide and benchmark 
to identify suitable water quality management solutions that would be applicable in the Phetchaburi 
River basin area to meet surface water quality standards. 

 
Keywords: water quality, Ban Tham Suea agroforestry, Phetchaburi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1999



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2027 

1. บทนํา  
 

น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญย่ิง คุณภาพน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ําบริเวณนั้นโดยตรง และจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี

มีแม่น้ําสายสําคัญและสายประวัติศาสตร์ คือแม่น้ําเพชรบุรี มีจุดเร่ิมต้นต้ังแต่บริเวณท้ายเข่ือนแก่งกระจานไหลผ่านพ้ืนท่ีอําเภอ

แก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด และอําเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทยท่ีบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบ้านแหลม รวมความยาวท้ังสิ้น 
210 กิโลเมตร แม่น้ําเพชรบุรีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณ

แม่น้ําทางด้านการอุปโภคและบริโภค  การใช้น้ําเพ่ือการเกษตรกรรม กสิกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว แม่น้ําเพชรบุรี

มีอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานเป็นจุดเริ่มต้นท่ีถ่ายทอดมวลน้ําจากแหล่งต้นน้ําลงสู่พ้ืนท่ีราบลุ่มตอนกลาง และยังมีเข่ือนเพชร

กั้นอยู่บริเวณอําเภอท่ายาง ซ่ึงเป็นจุดจัดสรรน้ําหลักเพ่ือการเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบุรี โดยอิทธิพลของความเร็วและ

อัตราการไหลของมวลนํ้าในแม่น้ําเพชรบุรีได้ส่งผลต่อลักษณะทางสัณฐานและนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีรวมท้ังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางนํ้าและดินตะกอนต้ังแต่ต้นน้ําเรื่อยมาจนถึงปากน้ําเพชรบุรี (ฐานข้อมูลองค์ความรู้แม่น้ําเพชรบุรี, 2556)  
 สําหรับพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีการทําการเกษตร

แบบผสมผสาน ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีควรอนุรักษ์ไว้

ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีงามสืบต่อไป นอกจากนี้ในพื้นท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือยังมีแหล่งต้นน้ําท่ีมี

จุดเร่ิมต้นต้ังแต่บริเวณท้ายเข่ือนแก่งกระจานคือ แม่น้ําเพชรบุรี ไหลผ่านพ้ืนท่ี หมู่บ้านถํ้าเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี และมีการนําน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีมาใช้ทําการเกษตรภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพน้ําเพ่ือ

เป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ําทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาคุณภาพของนํ้าในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินการประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
     3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาจะประกอบด้วยข้อมูลทางคุณภาพน้ําโดยวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ํา 
3.2 สํารวจพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอย่าง โดยใช้พ้ืนท่ีศึกษา 5 จุด หลักเกณฑ์ดังน้ีคือ  
3.2.1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว ได้แก่ ภูมิอากาศ น้ําข้ึน-น้ําลง คลื่นกระแสน้ํา (ยกเว้น

คุณสมบัติของนํ้า ซ่ึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอิทธิพลของกิจกรรมในพื้นท่ี)  
3.2.2 เป็นบริเวณแม่น้ําหรือลําน้ําคลอง ท่ีชาวบ้านนําไปทําการเกษตร ซ่ึงพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอย่างคือแม่น้ําเพชรบุรี 

ในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนหมู่บ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีการเก็บตัวอย่างท้ังหมด 5 จุด 
3.2.3 สภาพภูมิอากาศ อากาศหนาวช่วงเดือน พฤศจิกายน–มกราคม ฤดูฝนช่วง พฤษภาคม–มิถุนายน ส่วนในช่วง

เดือนอ่ืน ๆ อากาศจะร้อนและแห้งแล้งสลับกับฝนตกเล็กน้อย 
3.2.4 การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ํา แบ่งการเก็บตัวอย่างนํ้าออกเป็น 5 จุด ของแม่น้ําเพชรบุรี ในพ้ืนท่ีวนเกษตร

ชุมชนหมู่บ้านถํ้าเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ําในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนหมู่บ้านถํ้าเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
 

3.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา จะเก็บตัวอย่างน้ําท้ัง 5 จุด เพ่ือทําการวิเคราะห์ โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําในขณะท่ี

น้ําข้ึน-ลง ตามจุดตัวอย่างท่ีได้จากการสํารวจภาคสนามปีละ 2 คร้ัง ช่วงเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ภายในระยะเวลา 1 
ปี โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ําแบบจ้วง (Grab Sample) ท่ีระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ด้วยขวด Polyethylene 
สําหรับวิเคราะห์ทันที ณ จุดเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าออกซิเจนละลายน้ํา และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
พร้อมท้ังเก็บข้อมูลคุณภาพน้ําในภาคสนาม เช่น ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่าง เป็นต้น ส่วนค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ 
ท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ในพ้ืนท่ีได้ก็ทําการเก็บตัวอย่างน้ําใส่ขวด polyethylene ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จํานวน 6 ขวดในแต่ละ
จุดเก็บตัวอย่าง จากนั้นนํามาแช่ในถังบรรจุน้ําแข็งเพ่ือควบคุมอุณหภูมิท่ี 4 องศาเซลเซียส และนํากลับมาทําการวิเคราะห์

คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยค่าท่ีกําหนดการวิเคราะห์ ได้แก่ค่า บีโอดี 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต โลหะหนัก สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติ 

           คุณสมบัติน้ํา                     เครื่องมือและวิธีการ 
1. อุณหภูมิ (Temperature) 
2. ค่าปฏิกิริยาของนํ้า (pH) 
3. ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
4. Biological Oxygen Demand (BOD) 
5. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
6. ออร์โธฟอสเฟต 
7. โลหะหนัก 
8. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

Universal Meter รุ่น Multiline P4 
Universal Meter รุ่น Multiline P4 
Azide Modfifcation 
Azide Modfifcation 

            Distillation Nesslerization 
Ascorbic Acid 

    Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
 GC-MS 

ที่มา : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (2555) 
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4. ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการเก็บ
ตัวอย่างน้ําโดยวิธีการเก็บแบบจ้วง (grab sample) จากพ้ืนท่ีต้นน้ําไปยังพ้ืนท่ีปลายน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน ได้แก่ จุดท่ี 1 
โฮมสเตย์ถ้ําเสือ จุดท่ี 2 บ้านสองพี่น้อง (ต้นน้ํา) จุดท่ี 3 สะพานรีสอร์ทนรินฟ้า จุดท่ี 4 ท่าน้ํา และจุดท่ี 5 เพชรวารินรีสอร์ท 
รวมท้ังหมด 5 จุดเก็บตัวอย่าง และมีการเก็บตัวอย่างน้ําและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 8 พารามิเตอร์ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความ
เป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต โลหะหนัก และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ได้ผล
ดังน้ี 

4.1 อุณหภูมิ (Temperature) 
อุณหภูมิของน้ําธรรมชาติ มักแปรผันตามอุณหภูมิอากาศ ระดับความสูงของพ้ืนท่ีสภาพภูมิประเทศ รวมท้ังความเข้ม

ของแสง กระแสลม ความลึกของแหล่งน้ํา ปริมาณสารแขวนลอยและสภาพแวดล้อมท่ัวไปของลําน้ํา จากการศึกษาอุณหภูมิ

ของน้ําพบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในน้ํา จากจุดเก็บตัวอย่างท้ังหมด 5 จุด ข้อมูลท้ังสองช่วงการเก็บตัวอย่าง พบว่าในเดือน

มิถุนายน อุณหภูมิของน้ําเฉลี่ยอยู่ในช่วงต้ังแต่ 27.2–28.7 องศาเซลเซียส และในเดือนธันวาคม อุณหภูมิของน้ําอยู่ในช่วง

ตั้งแต่ 24.8 - 26.0 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 2 โดยค่าเฉลี่ยของเดือนธันวาคมลดลงตามระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ท้ังนี้

เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวจึงมีผลต่ออุณหภูมิของน้ําลดลงตามฤดูกาล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาพร

และสมนิมิต (2552) ท่ีพบว่าอุณหภูมิของน้ําในลําธารท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่าง ๆ จะผันแปรตามอุณหภูมิของ

อากาศหรือฤดูกาล และผลการศึกษาอุณหภูมิของน้ําในลําธารของจําเนียรและนิวัติ (2524) ท่ีพบว่าอุณหภูมิของน้ําในลําธารท่ี

มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่าง ๆ จะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศหรือฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 อุณหภูมิ (Temperature) 
 

4.2 ค่าปฏิกิริยาของน้ํา (pH) 
ค่าปฏิกิริยาของนํ้า (pH) เป็นดัชนีท่ีแสดงให้ทราบว่าน้ํานั้นมีสมบัติเป็นกรดหรือด่าง โดยแสดงในรูปปริมาณความ

เข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนท่ีมีอยู่ในน้ํา ระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ําจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-14 จากการศึกษาพบว่า

ค่าความเป็นกรด–ด่างของแม่น้ําเพชรบุรตีอนบน จากจุดเก็บตัวอย่างท้ังหมด 5 จุด มีค่าอยู่ในช่วง 7.1–7.7  ดังภาพท่ี 3 ซ่ึงท้ัง

สองช่วงเวลาท่ีทําการศึกษามีค่าความเป็นกรด–ด่าง อยู่ในช่วงค่าท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้นตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิว

ดิน (ประกาศกรมควบคุมมลพิษ, 2542) กําหนดเกณฑ์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามประเภทคุณภาพน้ํา ให้แม่น้ําเพชรบุรี

ตอนบนท่ีทําการศึกษาอยู่ในประเภทท่ี 2 จึงควรมีค่าอยู่ท่ี 5–9  
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ภาพที่ 3 ค่าปฏิกิริยาของนํ้า 
 

4.3 ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) 

 
ภาพท่ี 4 ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) 

 

 ค่าออกซิเจนละลายน้ํา แสดงถึงปริมาณออกซิเจนในน้ํา สิ่งมีชีวิตในน้ําได้รับออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของพืช

ท่ีปล่อยออกซิเจนออกมาละลายอยู่ในน้ํา และจากการแพร่ของออกซิเจนจากบรรยากาศลงสู่พ้ืนน้ํา ออกซิเจนเป็นก๊าซท่ี

ละลายน้ําได้น้อยและไม่ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํา ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน้ํา การที่มี

ออกซิเจนในน้ําน้อยแสดงว่าน้ํามีความสกปรกก็ถือว่าเป็นสิ่งปนเป้ือนในน้ําด้วย  จากผลการศึกษาค่าออกซิเจนละลายน้ําท้ัง

สองช่วง 5 จุดเก็บตัวอย่าง ในแม่น้ําเพชรบุรีระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนและช่วงเดือนธันวาคม พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ํา

ในช่วงเดือนมิถุนายน อยู่ในช่วง 5–9 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจุดท่ีมีค่าออกซิเจนละลายน้ําสูงสุด คือจุดท่ี 5 รองลงมาเป็นจุดท่ี 3 
จุดท่ี 4 จุดท่ี 1 ตามลําดับ และจุดท่ีมีค่าออกซิเจนท่ีต่ําท่ีสุดคือจุดท่ี 2 ส่วนในช่วงเดือนธันวาคมค่าออกซิเจนละลายน้ําอยู่

ในช่วง 6.2–8.6 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินพบว่าจุดท่ี 1 และ 2 ในเดือน

มิถุนายนมีค่าออกซิเจนละลายน้ําตํ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงอยู่ในช่วง 5.5–5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 4) อาจเนื่องมาจากบริเวณ

จุดเก็บตัวอย่างมีประชาชนต้ังบ้านเรือนหนาแน่น และมีการทําโฮมสเตย์เพ่ือธุรกิจทางการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬาทางน้ํา ซ่ึง
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เป็นช่วงฤดูร้อนจึงทําให้เหมาะกับการทํากิจกรรมทางน้ํา ทําให้ออกซิเจนละลายน้ําลดตํ่าลง และสิ่งสกปรกท่ีปล่อยลงสู่แม่น้ํา

ทําให้จุลินทรีย์ใช้ออกซิเจนในน้ําจนหมด ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้มีค่าออกซิเจนละลายในนํ้าตํ่า และจากการเปรียบเทียบผล

การศึกษาของนภาพรและสมนิมิต (2552) ของออกซิเจนละลายน้ําห้ามต่ําว่า 6 มิลลิกรัม (ซ่ึงสอดคล้องกันโดยมีค่าอยู่ในช่วง 
3.4–4.0 คือมีค่าออกซิเจนละลายน้ําตํ่ากว่ามาตรฐาน จากการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินของแม่น้ําเพชรบุรี

ย้อนหลัง 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าค่าออกซิเจนละลายอยู่ในช่วง 2.8–4.2 คือน้ํามีคุณภาพตํ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

4.4 ค่า Biological Oxygen Demand (BOD) 

 
ภาพท่ี 5 ค่า Biological Oxygen Demand (BOD) 

 

 ค่าบีโอดีเป็นการหาปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการหายใจ โดยแบคทีเรียเหล่านี้กินสารอินทรีย์ในน้ําเป็น

อาหาร ดังนั้นค่าบีโอดีจึงสามารถบอกถึงความสกปรกของน้ําได้ จากการศึกษาพบว่าค่าบีโอดีท้ังสองช่วงท่ีทําการเก็บตัวอย่าง 
มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.5 - 64 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังภาพท่ี 5 โดยพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนท่ีทําการเก็บตัวอย่างมีค่าบีโอดีสูง

มากถึง 64 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของดิน จานนท์ ศรีเกตุและคณะ (2552) พบว่า คุณภาพนํ้าเฉลี่ยตลอด

การศึกษามีค่าบีโอดี โดยเฉพาะบริเวณชุมชนมีคุณภาพน้ําในหลาย ๆ ด้านอยู่ในเกณฑ์ต่ําสุด เนื่องจากเป็นท่ีตั้งของชุมชน

หนาแน่น มีกิจกรรมท้ังการเกษตร การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและทําการประมง ประกอบกับสิ่งต่าง ๆ ไปรวมกันท่ีปากแม่น้ํา

รวมท้ังกระแสน้ําข้ึนน้ําลงทําให้มีสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ และปริมาณสารอินทรีย์สะสมอยู่ในนํ้ามาก นอกจากนี้บริเวณริมน้ํา

เพชรบุรีบริเวณท่ีทําการศึกษาส่วนใหญ่มีการสร้างท่ีอยู่อาศัยและรีสอร์ท แหล่งน้ําจึงได้รับน้ําท้ิงจากการทํากิจกรรมบาง

ประเภท ซ่ึงเป็นไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 5 ปี 
เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าค่าบีโอดีอยู่ในช่วง 0.8-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเกินค่ามาตรฐาน 
 

4.5 ธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
      4.5.1 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
  ปริมาณไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของแอมโมเนียท้ังหมด มีความสําคัญในการบ่งชี้สภาพความสกปรกของแหล่งน้ํา ท่ีเกิด

จากของเสียหรือน้ําท้ิงท่ีมีส่วนประกอบของไนโตรเจน เช่น โปรตีนในอินทรีย์สารท่ีประกอบในร่างกาย คือ สัตว์ อุจจาระ ปุ๋ย

คอก เป็นต้น โดยเฉพาะน้ําท้ิงจากแหล่งชุมชน ฟาร์มสุกร หากตรวจพบว่าแหล่งน้ํามีปริมาณแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจนสูง 
แสดงว่าแหล่งน้ํามีการปนเปื้อนจากมลพิษสูง และอาจเป็นพิษต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่ง
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น้ําผิวดิน ปริมาณแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ในแหล่งน้ําไม่ควรมีค่าเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาปริมาณ

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนอยู่ในช่วงระหว่าง 0.27-1.06 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนท้ังสอง

ช่วงเวลาท่ีทําการเก็บตัวอย่างพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จุดท่ี 3 มีค่าสูงถึง 1.26 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือจุดท่ี 2 จุดท่ี 4 
และจุดท่ี 5 ตามลําดับ ซ่ึงพบว่าค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ซ่ึงมีเพียงจุดท่ี 1 ท่ีมีค่าไม่เกิน

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ส่วนเดือนธันวาคมจะมีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูงสุดในจุดท่ี 4 และรองลงมาคือจุดท่ี 5 ซ่ึงมีค่า
เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ํา ส่วนในจุดท่ี 1 จุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ภาพท่ี) ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพรและสมนิมิต (2552) ท่ีทําการศึกษาคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีป่า

ไม้ผสมเกษตรกรรม ในลุ่มน้ําสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่ พบว่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนจะมีปริมาณสูง เนื่องจากปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ใน

พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเพชรบุรีพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชน

หมู่บ้านถํ้าเสือ พบว่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยสูง อาจเนื่องจากในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีการใช้สารเคมี และในพ้ืนท่ีใกล้

แม่น้ําเพชรบุรีท่ีทําการศึกษามีการเล้ียงสัตว์ ทําการเกษตร และรีสอร์ทท่ีติดกับแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังกิจกรรมทางน้ํา จึง
ทําให้แม่น้ําเพชรบุรีได้รับน้ําท้ิงจากการทํากิจกรรมดังกล่าว ทําให้มีการปนเปื้อนจากมลพิษสูง ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนจึงสูง

เกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ําผิวดิน ซ่ึงตามมาตรฐานกําหนดให้ในแหล่งน้ําไม่ควรมีค่าเกินกว่า 0.5  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จากการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินของแม่น้ําเพชรบุรีย้อนหลัง 5 ปี เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า

ไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 0.10-0.30  มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสามารถ ใจเต้ียและ
คณะ (2558) ท่ีศึกษาคุณภาพน้ําและการใช้ประโยชน์ของแม่น้ําลี้จังหวัดลําพูน ตอนบนมีค่าแอมโมเนียอยู่ระหว่าง 0.1-0.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  

4.5.2 ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
ออร์โธฟอสเฟต เป็นสารประกอบของฟอสฟอรัสรวม (Soluble Reactive Phosphorus) โดยสารประกอบเหล่านี้

ละลายน้ําได้ดีและแพลงก์ตอนพืชสามารถนําไปใช้เพ่ือการเจริญเติมโต จากการศึกษาออร์โธฟอตเฟสในจุดเก็บตัวอย่างน้ําท้ัง 5 
จุด พบว่าค่าออร์โธฟอสเฟตในน้ํามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0003–0.0219 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังภาพที่ 4.6 พบว่าค่าออร์โธ

ฟอสเฟตสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมท่ีบริเวณจุดท่ี 4 มีค่าอยู่ท่ี 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 7) ซ่ึงในงานวิจัยของ นภาพร

และสมมิตร (2552) ท่ีทําการศึกษาคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีป่าไม้ผสมเกษตรกรรม พบว่าปริมาณ

ขอฟอสฟอรัสท้ังหมดนั้นจะมาจากปุ๋ย ท้ังปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใส่ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เม่ือฝนชะล้างปุ๋ย
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ส่วนท่ีเหลือจะไหลลงสู่แหล่งน้ํา ส่งผลให้แหล่งน้ํานั้นมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงข้ึน ค่าออร์โธฟอสเฟตช่วงเดือนธันวาคม ช่วง
ฤดูกาลเพาะปลูกพืช มีค่ามากกว่าช่วงเดือนมิถุนายน โดยท่ีกรมควบคุมมลพิษไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานน้ําผิวดินไว้ แต่มี
รายงานว่าแหล่งน้ําท่ีมีปริมาณฟอสเฟตสูงกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะเป็นแหล่งน้ําท่ีมีมลภาวะ โดยฟอสเฟตท่ีพบอาจจะ

มาจากผงซักฟอก ในการชะล้าง จากการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินของแม่น้ําเพชรบุรีย้อนหลัง 5 ปี เริ่มต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 0.0132–0.0219 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

   
 ภาพท่ี 7 ค่าออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) 
  

4.6 โลหะหนักและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท และสารหนู พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด ท้ัง 5 จุดเก็บตัวอย่าง 

รวมท้ังไม่พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุ่ม ออร์แกโนฟอสเฟตในตัวอย่างน้ําท้ัง 5 ตัวอย่าง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน บริเวณพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือมีค่าอยู่ในช่วงต้ังแต่ 24.8–
28.7 องศาเซลเซียส ค่าปฏิกิริยาของนํ้า มีค่าอยู่ในช่วง 7.1–7.7  ค่าออกซิเจนละลายในนํา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 5.8-
8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดีมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.5–64.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ของน้ํามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1-1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออร์โธฟอสเฟตของน้ํามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0003–0.0219 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และสารหนู พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังไม่

พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในจุดเก็บตัวอย่างน้ําท้ัง 5 จุด 
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การปรบัปรุงการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาตวิัลคาไนซ์ 
โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตวัเติม 

Stress Softening and Loss Energy Improvement of Natural Rubber Vulcanizate 
by Using Calcium Carbonate/Carbon Black N330 as Hybrid Filler 
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*watcharin.sa@skru.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

งานน้ีได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ โดยใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr แปรสัดส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตกับ
เขม่าดําเกรด N330 เป็น 40/0, 30/10, 20/20, 10/30 และ 0/40 phr พบว่าการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดํา
เกรด N330 เป็นสารตัวเติมสามารถปรับปรุงสมบัติด้านการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ      
วัลคาไนซ์ได้ ซ่ึงสมบัติดังกล่าวมีค่าสูงข้ึนตามสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ในสารตัวเติมผสมท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ  สารตัวเติม  การอ่อนตัวของความเค้น  พลังงานสูญหาย  
 

Abstract 
 

The aim of this work was to improve the stress softening and loss energy of filled-natural rubber 
(NR) vulcanizates. Calcium carbonate and carbon black N330 were used as hybrid filler. The filler 
content was 40 phr (parts (by weight) per hundred parts of rubber). Calcium carbonate and carbon black 
N330 ratio was varied to 40/0, 30/10, 20/20, 10/30 and 0/40 phr. It was found that calcium 
carbonate/carbon black N330 filled-NR vulcanizates were enhanced the stress softening and loss energy. 
Those properties were increased with increasing carbon black N330 content in the hybrid filler. 
 
Keywords: natural rubber, filler, stress softening, loss energy  
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติเป็นสารพอลิเมอร์ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก ก่อนนําไปใช้งานจึงจําเป็นต้องบดให้นิ่ม (masticate) 
เพ่ือให้การบดผสมยางและสารเคมีทําได้ง่ายขึ้น (พรพรรณ , 2540) ยางธรรมชาติท่ียังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน 
(vulcanization) จัดเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืด (viscoelastic material) มีสมบัติเป็นท้ังพลาสติกและอิลาสติก (Ngai et al., 
2014; Ward & Hadley, 1993; Boonstra, 1982) ทําให้ยางยุบตัวหรือยืดเม่ือได้รับแรงกดหรือแรงดึง เม่ือคลายแรงกระทําออก 
ยางจะคืนรูปกลับแต่ไม่เท่าเดิม ส่วนยางธรรมชาติท่ีผ่านการวัลคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถึงประมาณ 1000% หรือมากกว่านั้น 
(Gent & Mars, 2014; Roberts, 1988) ทําให้ยางธรรมชาติสามารถทําผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการยืดได้สูง ยางธรรมชาติมีโครงสร้าง
โมเลกุลท่ีสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถตกผลึกได้เม่ือดึง (Toki et al., 2005) ส่งผลให้ยางธรรมชาติมีความต้านทานต่อแรงดึงและ

ความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง 
การนํายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เช่น เขม่าดํา หรือ   

ซิลิกา (Donnet & Custodero, 2014; Waddell & Evans, 2001) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง และความทนทานให้กับยาง

ธรรมชาติ โดยสารตัวเติมเหล่านี้จะยึดติดกับโมเลกุลยางด้วยอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี สารตัวเติมอ่ืน นอกเหนือจาก

เขม่าดํา และ ซิลิกา ได้แก่ ดินขาวหรือเคลย์ (clay) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ทัลคัม (talc) ซ่ึงสารเหล่านี้ไม่เสริมแรง

จนถึงเสริมแรงได้ปานกลางข้ึนกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แต่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้กระบวนการ

ผลิตเป็นไปได้โดยง่าย ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมท่ีวัลคาไนซ์แล้วเม่ือถูกกระทําอย่างต่อเนื่องจะมีการอ่อนตัวของความเค้น 
(stress softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหายได้ (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1982) ปรากฏการณ์การอ่อนตัว

ของความเค้นนี้รู้จักกันท่ัวไปในชื่อผลของมูลลินส์ (Mullins effect) นอกจากนี้ยางซ่ึงเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืดจะเกิดการสูญหาย

ของพลังงานจากแรงกระทําอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือแรงที่ใช้ในการทําให้ผิดรูปจะมากกว่าแรงท่ีใช้ในการคืนตัวกลับ โดยพลังงาน

ท่ีสูญหายไปนี้จะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนสะสม (heat build-up)  
แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate, CaCO3) เป็นสารตัวเติมสีขาวท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาง ซ่ึงเป็นสาร

ตัวเติมชนิดไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลางข้ึนกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แต่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
และช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้โดยง่าย ส่วนเขม่าดําเป็นสารตัวเติมชนิดเสริมแรง เนื่องจากสารตัวเติมเหล่านี้สามารถเกิด

อันตรกิริยา (interaction) กับโมเลกุลของยางได้ แต่มีราคาท่ีค่อนข้างสูง เขม่าดําเกรด N330 นิยมใช้เป็นสารตัวเติมเพ่ือ

เสริมแรงในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ยางล้อ ท่อยาง ลูกกลิ้งยาง และผลิตภัณฑ์ท่ีรับแรงกระทําแบบพลวัต เป็นต้น งานวิจัยนี้
สนใจศึกษาการปรับปรุงสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย (hysteresis loss energy) ของยางธรรมชาติวัล
คาไนซ์ โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึงเป็นสารตัวเติมราคาถูกร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติมในสัดส่วน 40/0, 
30/10, 20/20, 10/30 และ 0/40 phr เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางต่อไป 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ผสมยางคอมพาวนด์ตามสูตรการทดลองในตารางท่ี 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM 
D3182-94 ด้วยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซ่ึงมี Friction ratio เท่ากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัท       
ชัยเจริญเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด แล้วนํายางคอมพาวนด์ท่ีเตรียมได้มาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเคร่ือง Moving die 
Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส อัดเบ้ายางคอมพาวนด์เป็นแผ่น

ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 
จากน้ันนําแผ่นทดสอบมาตัดเป็นชิ้นทดสอบรูปดัมบ์เบล (dumb-bell) แล้วนําไปทดสอบด้วยเครื่อง Universal 

Testing Machine ด้วยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยดึงยางให้ยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์แล้วให้หดตัวกลับ    
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ในโหมด cycle จํานวน 7 รอบ ซ่ึงเป็นจํานวนรอบที่สมบัติของยางเกือบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว บันทึกค่าความเค้นสูงสุด 
(maximum stress) ของแต่ละรอบ จากน้ันคํานวณการอ่อนตัวของความเค้น (stress softening) ดังสมการท่ี (1) ทําการ

ทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลด้วยค่าเฉลี่ย 

Stress softening (%)  = 
1T
Ti x 100       (1) 

โดยท่ี  T1 หมายถึง ค่าความเค้นสูงสุดของการดึงยางให้ยืดออก-หดตัวกลับ ในรอบแรก 
Ti หมายถึง ค่าความเค้นสูงสุดของการดึงยางให้ยืดออก-หดตัวกลับ ในรอบท่ี 1-7 

คํานวณพลังงานท่ีสูญหายไปในเนื้อยาง (hysteresis loss energy) ดังสมการท่ี (2) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ 
รายงานผลด้วยค่าเฉลี่ย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AL – AU        (2) 
โดยท่ี  AL หมายถึง พ้ืนท่ีใต้กราฟระหว่างความเค้น (N/mm2) กับระยะยืด (mm) ขณะยืดออก (kJ/m2) 

AU หมายถึง พ้ืนท่ีใต้กราฟระหว่างความเค้น (N/mm2) กับระยะยืด (mm) ขณะหดกลับ (kJ/m2) 
 

ตารางท่ี 1 สูตรยางผสมสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 

Ingredients 
Quantity (phr1) 

C40B00 C30B10 C20B20 C10B30 C00B40 
STR 5L 100 100 100 100 100 
Stearic acid 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Zinc oxide 5 5 5 5 5 
CBS2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Calcium carbonate, CaCO3 40 30 20 10 00 
Carbon black N330 00 10 20 30 40 
Processing oil 2 2 2 2 2 
Sulphur 2 2 2 2 2 

1ส่วนต่อยาง 100 ส่วนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber)  
2N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide 
 

แผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยนี้ แสดงดังภาพท่ี 1 เริ่มต้ังแต่การผสมยางคอมพาวนด์ การเตรียมชิ้น
ทดสอบ และการทดสอบการอ่อนค่าความเค้นและพลังงานสูญหาย 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังการผสมยางคอมพาวนด์ การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้ 
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะยืดของยางธรรมชาติท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ใน
สัดส่วน 40/0, 30/10, 20/20, 10/30 และ 0/40 phr เป็นสารตัวเติม แสดงดังภาพท่ี 2(ก)-2(จ) ตามลําดับ โดยดึงยางให้ยืด

ออก 300 เปอร์เซ็นต์แล้วปล่อยให้ยางหดตัวกลับ ด้วยอัตราเร็วในการดึงยืดและหดกลับเท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อนาที ทําการ

ทดลองดึงให้ยางตัวอย่างยืด-หดจํานวน 7 รอบ ส่วนในภาพที่ 2(ฉ) เปรียบเทียบระยะยืดของยางท้ัง 5 ตัวอย่าง โดยใช้ค่าระยะ
ยืดจากการวัดคร้ังท่ี 1 ในทุกตัวอย่าง  
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ภาพท่ี 2 ความเค้นกับระยะยืดจากการยืด-หดอย่างต่อเนื่องของยางธรรมชาติท่ีใช้ CaCO3/N330 เป็นสารตัวเติม 
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ภาพท่ี 2 (ก)-2(จ) พบว่ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วนต่าง ๆ 
เป็นสารตัวเติมมีพฤติกรรมท่ีคล้ายกัน ซ่ึงค่าความเค้นของการดึงให้ยางยืดออกในรอบแรกมีค่าสูงกว่าความเค้นของการหดกลับ

ของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางน้ัน ยางจะไม่กลับสู่ตําแหน่งได้อย่างสมบูรณ์ ค่าความเค้นจะเป็นศูนย์ท่ีความเครียดค่าหนึ่ง 
ซ่ึงถือเป็นการคงรูปอย่างถาวร นอกจากน้ีค่าความเค้นในการยืดยางดังกล่าวยังมีค่าสูงกว่าความเค้นในการยืดยางรอบต่อ ๆ มา 
ซ่ึงจะได้พิจารณาการอ่อนตัวของค่าความเค้นตามสมการท่ี (1) ต่อไป ส่วนความแตกต่างระหว่างความเค้นของการดึงให้ยาง 
ยืดออกกับความเค้นของการหดกลับของยางในแต่ละรอบของการผิดรูป สามารถคํานวณหาพลังงานสูญหายหรือพลังงาน     
ท่ีสะสมในเนื้อยางตามสมการท่ี (2) ดังกล่าวแล้วข้างต้น  

ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วน 40/0 phr ดังภาพท่ี 2 (ก) มี
ค่าความเค้น และความแตกต่างระหว่างความเค้นของการดึงให้ยางยืดออกกับความเค้นของการหดกลับของยางตํ่าท่ีสุด เม่ือ
ปริมาณเขม่าดําเกรด N330 ในสารตัวเติมผสมระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับเขม่าดําเกรด N330 เพ่ิมข้ึนเป็น 30/10, 
20/20, 10/30 และ 0/40 phr พบว่าค่าความเค้น และความแตกต่างระหว่างความเค้นของการดึงให้ยางยืดออกกับความเค้น

ของการหดกลับของยางมีแนวโน้มสูงข้ึนตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 2 (ข)-2(จ) ซ่ึงจะได้อภิปรายราละเอียดในภายหลัง ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะแคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึงเป็นสารตัวเติมชนิดไม่เสริมแรง (Leblanc, 2002; Brydson, 1988) สามารถเกิด       
อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลยางกับสารตัวเติมเหล่านี้ได้น้อย ทําให้ไม่สามารถส่งผ่านแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาค

ของสารตัวเติมเหล่านี้ ส่งผลทําให้ใช้แรงดึงเพียงเล็กน้อย ยางก็สามารถผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดท่ีเท่ากันได้ แต่เม่ือเพ่ิม

สัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ซ่ึงเป็นสารตัวเติมชนิดเสริมแรง (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1982) จะ
สามารถเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลยางได้ท้ังทางกายภาพและทางเคมี ทําให้สามารถส่งผ่านแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมใน

อนุภาคของเขม่าดําได้ ส่งผลให้ต้องใช้แรงดึงมากข้ึนเพ่ือให้ยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดท่ีเท่ากัน โดยแรงดึงดังกล่าวมีค่า
สูงข้ึนตามปริมาณสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ท่ีเพ่ิมขึ้นด้วย 
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   (ก) ความเค้นสูงสุด    (ข) การอ่อนตัวของความเค้น 

ภาพท่ี 3 (ก) ความเค้นสูงสุด และ (ข) การอ่อนตัวของความเค้นจากการยืด-หดอย่างต่อเนื่องจํานวน 7 รอบของยางธรรมชาติ

ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติม 
 

ความเค้นสูงสุดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติม ใน
สัดส่วนต่าง ๆ ท่ีถูกดึงให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละรอบอย่างต่อเนื่องจํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพท่ี 3 (ก) พบว่า

เม่ือจํานวนรอบท่ีดึงให้ยางยืด-หดเพิ่มข้ึน ความเค้นของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด 
N330 ทุกสัดส่วนมีค่าลดลงตามจํานวนรอบท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในรอบท่ีสองค่าความเค้นจะลดลงหลังจากการดึงให้ยางยืดออก 300 
เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกค่อนข้างมาก หลังจากนั้นในรอบต่อ ๆ มา ค่าความเค้นลดลงอีกเล็กน้อย โดยยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้
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แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วน 40/0 phr มีค่าความเค้นตํ่าสุด และความเค้นดังกล่าวมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึนตามสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ในสารตัวเติมผสมท่ีเพ่ิมข้ึน  
การอ่อนตัวหรือลดลงของความเค้น ดังภาพท่ี 3 (ข) อาจเป็นผลมาจากการดึงยางให้ยืดออกในรอบแรก ทําให้เกิด

การแตกหักของโซ่โมเลกุลยาง (bond rupture) หรือพันธะระหว่างโมเลกุลท่ีอ่อนแอ (Blanchard & Parkinson, 1952; 
Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การคลายการเกี่ยวพัน (disentanglement) ของโซ่โมเลกุล (Hanson et al., 2005) 
หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ่โมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) ดังนั้นการดึงให้ยางยืดออกในรอบต่อ ๆ มา จึงใช้
แรงดึงน้อยลงหรือมีค่าความเค้นลดลงนั่นเอง นอกจากนี้ จะเห็นว่ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับ

เขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วนต่าง ๆ เป็นสารตัวเติม มีการอ่อนตัวของความเค้นท่ีแตกต่างกัน อาจเป็นผลเน่ืองมาจากการดึง

ให้ยางตัวอย่างยืดออก ทําให้สารตัวเติมท่ีเติมลงไปมีการแตกหักของโครงสร้างสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหว่าง

โมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม (Kraus et al., 1966; Mullins, 1950) หรือการเลื่อนไถล (Molecules slipping) ของ
โมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม (Houwink, 1956; Hanson et al., 2005) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าความเค้นลดต่ําลง

ต่างกัน แสดงดังภาพท่ี 3 (ข) ซ่ึงพบว่ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วน 
40/0 phr มีการอ่อนตัวหรือการลดลงของค่าความเค้นน้อยกว่าสัดส่วนอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะแคลเซียมคาร์บอเนตไม่มี

โครงสร้างท่ีจะเกิดการแตกหักได้ และมีอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมน้อย ซ่ึงการอ่อนตัวของ 
ความเค้นมีค่ามากขึ้นตามสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ในสารตัวเติมผสมท่ีเพ่ิมข้ึน นั้นแสดงว่าการดึงให้ยางยืดออก     
300 เปอร์เซ็นต์อาจทําให้เกิดการแตกหักของโครงสร้างเขม่าดําหรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคเขม่า

ดําหรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขม่าดําดังกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงโดยท่ัวไปโครงสร้างเขม่าดําจะอยู่ใน

ลักษณะของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซ่ึงประกอบด้วยแอกกรีเกต (aggregate) ของเขม่าดําท่ียึดกันอยู่อย่างหลวม ๆ 
สามารถแตกและถูกทําลายได้ง่ายจากการยืดออกของยาง (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) ความเค้นสูงสุดและ

การอ่อนตัวของความเค้นของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วนต่าง ๆ 
เป็นสารตัวเติม มีแนวโน้มจะคงที่หลังจากถูกดึงให้ยืด-หดเป็นรอบท่ี 5 นั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสม

สารตัวเติมอาจจําเป็นต้องมีการดึง-ยืดเพ่ือเป็นการปรับสภาพ (conditioning) ก่อนการใช้งานจริงเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถรับ

แรงกระทําได้ตรงกับสมบัติท่ีแท้จริงของตัวผลิตภัณฑ์  
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(ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแต่ละรอบ  (ข) พลังงานสูญหายรวม 

ภาพท่ี 4 (ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแต่ละรอบ (ข) พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หดจํานวน 7 รอบของยาง

ธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติม 
 

เม่ือนํามาคํานวณพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะยืดของการดึงให้ยางยืดออก (ขาขึ้น) และ
พ้ืนท่ีใต้กราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แล้วนํามาคํานวณพลังงานสูญหายตามสมการท่ี (2) ได้ผลแสดงดังภาพท่ี 4 (ก) ซ่ึงจะ
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เห็นได้ว่ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติมในสัดส่วนต่าง ๆ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือการดึงให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกมีพลังงานสูญหายมากท่ีสุด ในขณะท่ีการดึง

รอบถัดไปจะมีพลังงานสูญหายลดลง ซ่ึงพลังงานเหล่านี้ถูกใช้ไปในการแตกหักของโครงสร้างสารตัวเติมหรือการแตกหักของ

พันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกล่าวแล้ว

ข้างต้น โดยยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วน 40/0 phr มีพลังงานสูญ

หายน้อยท่ีสุด โดยพลังงานสูญหายนี้มีค่าเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ในสารตัวเติมผสมท่ีเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นได้

อย่างชัดเจนจากพลังงานสูญหายรวมในการยืด-หดจํานวน 7 รอบ ในภาพท่ี 4 (ข) ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียม

คาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 ในสัดส่วน 0/40 phr มีพลังงานสูญหายสูงมากท่ีสุด ซ่ึงยางท่ีมีสมบัติดังกล่าวนี้ เหมาะ

สําหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการดูดซับพลังงาน เช่นยางกันกระแทก ยางกันชน ยางรองแท่นเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 

4. สรุปผลการวิจัย  
 

ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้สารตัวเติมผสมระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับเขม่าดําเกรด N330 สามารถปรับปรุงค่า

การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายได้โดยเพ่ิมสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 และลดสัดส่วนของแคลเซียม

คาร์บอเนตลง ซ่ึงยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติมมีการอ่อนตัวของ

ความเค้นและพลังงานสูญหายสูงข้ึนตามสัดส่วนของเขม่าดําเกรด N330 ท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัยท่ีได้เกี่ยวกับการอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติท่ีใช้สารตัวเติมผสมใน

ปริมาณ 40 phr นี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางท่ี

ได้รับแรงกระทําอย่างต่อเนื่อง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องรับแรงกระทําซํ้า ๆ ในขณะใช้งาน เช่น ยางล้อรถ ยางรองคอสะพาน ยาง
รองแท่นเคร่ือง และยางรองอาคาร ซ่ึงอาจต้องทําการวิจัยต่อไปในกรณีของยางธรรมชาติท่ีใช้สารตัวเติมผสมในปริมาณอ่ืน ๆ  
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
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การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติท่ีมีกากกาแฟเป็นสารตวัเติม  
A Study of Mechanical Properties of Natural Rubber Filled with Coffee Grounds Filler 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้ได้มีการนําเอากากกาแฟมาใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า โดยการนํามาใช้เป็นผงคาร์บอนเพ่ือใช้เป็นสารตัวเติม
ในยางธรรมชาติ การเตรียมผงคาร์บอนจากกากกาแฟสามารถทําได้โดยการนํากากกาแฟไปกําจัดความชื้นท่ีอุณหภูมิ 110 oC 
ก่อนท่ีจะนําไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 700 oC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จะได้ผงคาร์บอนสีดํา จากนั้นนําผงคาร์บอนท่ีได้ไปวิเคราะห์
ปริมาณร้อยละคาร์บอนในองค์ประกอบโดยใช้เคร่ือง CHN Elemental analyzer พบว่าผงคาร์บอนจากกากกาแฟนมีปริมาณ
คาร์บอนอยู่ร้อยละ77 อย่างไรก็ตามเมื่อทําการวิเคราะห์มีลักษณะโครงสร้างความเป็นผลึก พบว่า ผงคาร์บอนจากกากกาแฟ  
มีความเป็นผลึกแตกต่างจากผงเขม่าดําเกรดการค้าซ่ึงเป็นแบบอสัณฐาน เม่ือพิจารณาดูลักษณะสัณฐานวิทยาของผงคาร์บอน
จากกากกาแฟด้วย SEM พบว่าไม่มีรูปร่างท่ีชัดเจน และขนาดใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกับผงเขม่าดํา เม่ือนําผงคาร์บอนท่ีได้จาก
กากกาแฟไปใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติในปริมาณ 0-30 phr พบว่าการใช้ผงคาร์บอนจากกากกาแฟสามารถช่วยลด
เวลาในการคงรูปของยางได้ และนอกจากนั้นยังพบว่าสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงลดลง ในขณะท่ีความต้านทานต่อการ   
ฉีกขาดและความต้านทานต่อตัวทําละลายมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
 

คําสําคัญ: กากกาแฟ  สารตัวเติม  ยางธรรมชาติ  สมบัติเชิงกล  
 

Abstract 
 

This research is using coffee grounds as filler in rubber. Coffee grounds were dried using oven at 
a set temperature of 110 oC and were then carbonized at 700 oC for 4 hours. Finally, black carbon powder 
from coffee ground were obtained. Carbon content in carbon powder from coffee were analyzed by CHN 
elemental analyzer. It was found that coffee grounds containing 77 percent of carbon. However, carbon 
powder from coffee grounds showed crystalline structure detected by XRD technique which different from 
carbon black. In addition, SEM displayed irregular shape and large particle size of carbon powder from 
coffee grounds. In this study, carbon powder from coffee were used as reinforcing fillers in rubber vulcanizates 
with various loading 0-30 phr. From the results, cure time of the rubber decreased with increasing carbon 
from coffee grounds content. Tensile properties of NR filled carbon from coffee grounds were reduced 
whereas tear strength and swelling resistance were slightly enhanced. 
 

Keywords: coffee grounds, filler, natural rubber, mechanical properties 
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติ (Natural rubber) เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งท่ีมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีสมบัติเชิงกล (Mechanical 
properties) ดี มีความยืดหยุ่น (Elastic) สูง มีความเหนียว (Toughness) มีความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion resistance) สูง 
และสามารถยึดติดกับวัสดุอ่ืน เช่น โลหะและส่ิงทอได้ดี จึงสามารถนําไปใช้งานทางวิศวกรรมได้หลากหลายมากขึ้น แม้ว่ายาง
ธรรมชาติจะมีสมบัติท่ีดีหลายประการ แต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภท อีกท้ังมีข้อเสียหลักคือ 
การเสื่อมสภาพเร็วภายใต้แสงแดด ออกซิเจน โอโซน และความร้อน เนื่องจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพันธะคู่ (Double 
bond) อยู่มาก ทําให้ยางว่องไวต่อการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซนโดยมีแสงแดดและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
ดังนั้นในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการเติมสารเคมี และสารตัวเติมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานยาง

ธรรมชาติ ผงเขม่าดํา (Carbon black) เป็นสารตัวเติมท่ีนิยมใช้เพ่ือเพ่ิมสมบัติเชิงกลให้แก่ยางธรรมชาติ ได้มาจากผลิตจาก
แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล (Subhan S et al., 2012:489) การนําวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้มาใช้สารตัวเติมเป็นทางเลือก

หนึ่งท่ีน่าสนใจ (ปุญญานิช อินทรพิพัฒน์, 2555:32, Della VP et al., 2002:818) 
ในปัจจุบันการเปิดร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟสด มีจํานวนมาก เพราะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้ท่ีดื่มกาแฟ มีกากกาแฟปริมาณมาก 

ท่ีจะต้องท้ิงในแต่ละวัน หากนํากากกาแฟดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าโดยนํามาผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมี น่าจะสามารถ
นํามาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาความเป็นไปได้ของการนําเอากากกาแฟเหลือใช้ มาผ่าน
กระบวนการทางความร้อนและเคมีเพ่ือใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติโดยจะพิจารณาจากการศึกษา สมบัติการคงรูป 
สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ (ความต้านทานต่อแรงดึง และความต้านทานต่อการฉีกขาด) และความต้านทานต่อตัวทํา

ละลาย 
  

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมและศึกษาสมบัติผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 
นํากากกาแฟไปอบไล่ความชื้นโดยให้ความร้อนท่ี 110 oC  เม่ือได้แล้วนําไปเก็บในโถดูดความชื้น จากนั้นนํา      

กากกาแฟไปให้ความร้อนภายใต้ไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 700 oC เป็นเวลาท่ี 4 ชั่วโมง จากนั้นนํามาวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน 
ด้วยเคร่ือง CHN Elemental Analyzer ศึกษาความเป็นผลึกด้วยเคร่ือง X-ray diffractometer (XRD)  และศึกษาสัณฐาน

วิทยาโดย Scanning electron microscope (SEM) 
 

2.2 การผสมยางธรรมชาติ สารเคมี และผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 
ผสมยางและสารเคมีตามสูตรดังแสดงในตารางท่ี 1 เม่ือ phr หมายถึง ส่วนในร้อยส่วนของยางธรรมชาติโดยมี Zinc 

oxide, Stearic acid ทําหน้าท่ีเป็นสารกระตุ้น (Activator), Filler เป็นสารตัวเติม ซ่ึงในงานวิจัยนี้ คือ ผงคาร์บอนจากกาก

กาแฟ และผงเขม่าดําเกรดการค้า (Carbon black), TBBS คือ ตัวเร่งปฏิกิริยา (Accelerator) และสารท่ีทําให้เกิดการ

เชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง (Crosslink) คือ TBBS และ Sulphur หรืออาจเรียกว่าเป็นสารวัลคาไนซ์ (Vulcanizing 
agent) โดยใช้เครื่อง Two roll-mill ใช้เวลาในการผสม 8 นาที 
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ตารางท่ี 1 สูตรการผสมยางคอมพาวด์ 
องค์ประกอบ Part Per Hundred Rubber (phr)* 

Rubber 100 100 100 100 

Zinc Oxide 4 4 4 4 

Stearic acid 2 2 2 2 

Coffee grounds filler 0 10 20 30 

TBBS 2.25 2.25 2.25 2.25 

Sulphur 0.75 0.75 0.75 0.75 
 

2.3 การศึกษาลักษณะการคงรูป (Cure characteristics)  
 ทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์  ลักษณะการคงรูป ได้แก่ เวลาสกอรช (scorch time :ts2)  เวลาคงรูป (cure 
time :t90)  แรงบิด (Torque) สูงสุดและตํ่าสุด ( MH, ML ) และผลต่างแรงบิด (MH - ML ) ของยางคอมพาวด์ด้วยเคร่ือง 
Moving die rheometer (MDR)  นํายางคอมพาวด์ ไปข้ึนรูปชิ้นทดสอบด้วยแม่พิมพ์ Compression moulding machine) 
ท่ีอุณหภูมิ 150 °C ด้วยเวลา t90 ท่ีได้จากการทดสอบหาเวลาการคงรูปเพ่ือทําการทดสอบต่อไป 
 

2.4 ทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานต่อแรงฉีกขาดของยางคงรูป (Tensile property 
and tear strength)  

สมบัติความทนต่อแรงดึง ได้แก่ ความต้านต่อแรงดึง (Tensile strength), ระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at 
break) และค่ามอดูลัส (Modulus) โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 (Die C) และความต้านทานต่อแรงฉีกขาด 
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D624 (Die B) ด้วยเคร่ือง Universal Testing Machine  
 

 2.5 ทดสอบความต้านทานต่อการบวมในตัวทําละลายตัวของยางคงรูป (Swelling resistance) 
 ทดสอบโดยการตัดและชั่งน้ําหนักของชิ้นงานยางคงรูป จากนั้นนําไปแช่ในตัวทําละลายคือ โทลูอีน เป็นเวลา 7 วัน 
จากนั้นนําไปคํานวณหาอัตราส่วนการบวมตัวของชิ้นงานในตัวทําละลาย (swelling ratio) ตามสมการท่ี (1) ซ่ึงบ่งบอกถึงการ

บวมตัวท่ีเกิดขึ้นของยางคงรูปซ่ึงจะเป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางท่ี

เกิดข้ึนในยางคงรูป (Crossink density) (Rattanasom N et al., 2007:369) 
 

Q = (Ws-W0) / W0  (1) 
 

 เม่ือ    Q    หมายถึง   อัตราส่วนการบวมตัวของชิ้นงานในตัวทําละลาย (swelling ratio)     
  1/Q   หมายถึง  ปริมาณการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง (crossink density) 
  W0  , Ws   หมายถึง  น้ําหนักก่อนแช่และหลังแช่ในโทลูอีน   (g)    
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3. ผลการวิจัย 
 

 3.1 ผลการวิเคราะห์ผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 
 เม่ือนํากากกาแฟมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 700 °C ซ่ึงใช้เวลาในการให้ความร้อน 5 ชั่วโมง พบว่าได้ผงคาร์บอนสีดํา 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จะเห็นว่าผงคาร์บอนจากากกาแฟ

มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงและมีขนาดประมาณ 20-50 ไมโครเมตร มีขนาดใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกับผงเขม่าดํา (Moryadee P  
et al., 2018:145, Chuayjuljit S et al., 2002:51) 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
(a)         (b) 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดภาพผงคาร์บอนจากกากกาแฟ  
(a) กําลังขยาย 1000 เท่า (b) กําลังขยาย 5000 เท่า 

 

  ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CHN Elemental Analyzer ของผงคาร์บอนจากกากกาแฟ (CG) แสดงดังตารางท่ี 2 
จะเห็นได้ว่าผงคาร์บอนจากกากกาแฟนั้นมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 77.88  ในขณะท่ีผลผงเขม่าดํามีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 
98  (Moryadee P et al., 2018: 145) 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณของธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน และไฮโดรเจนของผงคาร์บอนจากกากกาแฟ (CG) วิเคราะห์โดยเคร่ือง CHN 
Elemental analyzer 

 

  ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกของผงคาร์บอนจากกากกาแฟแสดงดังภาพท่ี 2 จากการวิเคราะห์พบว่า

ผงคาร์บอนจากกากกาแฟมีความเป็นผลึกโดยสามารถวิเคราะห์จากพีคท่ีปรากฏท่ีตําแหน่ง 2θ ประมาณ 44 แสดงถึง
โครงสร้างของคาร์บอนท่ีอยู่ในรูปของแกรไฟต์ท่ีมีอยู่ในผงคาร์บอนจากกากกาแฟ ซ่ึงแตกต่างจากผงเขม่าดําซ่ึงคาร์บอนอยู่ใน

ลักษณะท่ีเป็นอสัณฐาน  (Sharon M et al.,2011:39, Meor YMS, 2005:11) 
 
 
 
 
 

ชนิด 
Percent 

Carbon Nitrogen Hydrogen 
ผงคาร์บอนจากกากกาแฟ (CG) 77.88 2.89 3.57 

50 m 
10 m 
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ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ XRD ของผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 
                                                

3.2 ผลการใช้ผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติมท่ีมีต่อลักษณะการคงรูป 
 ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาลักษณะการคงรูปของยางธรรมชาติ ได้แก่ เวลาท่ีใช้ในการคงรูป (Cure time, tc90)  ซ่ึง
หมายถึงเวลาท่ียางได้เกิดการคงรูปไปแล้วร้อยละ 90 และ ค่าผลต่างแรงบิด ซ่ึงสามารถคํานวณได้จากค่าแรงบิดสูงสุดลบด้วย

ค่าแรงบิดตํ่าสุดของยางท่ีคงรูปแล้ว หรือ (MH-ML) (Delta torque, ∆T) ภาพท่ี 3 แสดงเวลาท่ีใช้ในการคงรูป หรือ Cure 
time (tc90) จะเห็นได้ว่าเวลาการคงรูปของยางท่ีเติมผงคาร์บอนจากกากกาแฟจะใช้เวลาในการวัลคาไนซ์ลดลงตามลําดับ ท้ังนี้

เนื่องจาก ในผงคาร์บอนจากกากกาแฟอาจมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาการคงรูปได้ เช่น ZnO เป็นต้น ในขณะ

ท่ีภาพที่ 4 แสดงค่าผลต่างแรงบิดจากภาพจะเห็นว่ายางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติมนั้นมีค่าผลต่าง

ของแรงบิดเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณ เนื่องจากการเติมผงคาร์บอนลงไปในยางธรรมชาติ มีผลทําให้สายโซ่โมเลกุลยาง

เคลื่อนท่ีได้น้อยลงจึงทําให้ยางคงรูปมีความแข็งเพ่ิมข้ึน ค่าผลต่างแรงบิดจึงเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เวลา Cure time (tc90) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 
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ภาพท่ี 4 ผลต่างของแรงบิด (Delta torque , ∆T) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 

 

 ผลของการเติมผงคาร์บอนจากกากกาแฟลงในยางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อสมบัติเชิงกลในงานนี้ คือ ความต้านทานต่อแรงดึง 
(Tensile strength) มอดูลัส (Modulus) ความต้านทานต่อการฉีกชาด (Tear strength) แสดงดังภาพท่ี 5 - 7 จากภาพท่ี 5 
จะเห็นได้ว่าเม่ือเติมผงคาร์บอนจากกากกาแฟในปริมาณมากข้ึน ความต้านทานต่อแรงดึงมีค่าลดลงเม่ือเพ่ิมปริมาณของ      
ผงคาร์บอนจากกากกาแฟ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผงคาร์บอนจากกากกาแฟมียังคงมีขนาดใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกบัสารเสริมแรง

ท่ีนิยมใช้คือผงเขม่าดํา ขณะท่ีมอดูลัส (Modulus) ความต้านทานต่อการฉีกขาดแสดงดังภาพท่ี 6 และ 7 ตามลําดับ มีค่า
เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณของกากกาแฟ เนื่องจากการผงคาร์บอนจากากกาแฟอาจจะช่วยขัดขวางการขยายตัวของการฉีกขาด 
จึงส่งผลให้ความต้านทานต่อการฉีกขาดเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 มอดูลัส 100% (100% Modulus) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 
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ภาพท่ี 7 ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 
 

 ผลของการเติมผงคาร์บอนจากกากกาแฟท่ีมีต่อความต้านทานต่อการบวมตัวในตัวทําละลายแสดงดังภาพท่ี 8 เม่ือ
อัตราส่วนการบวมตัวในตัวทําละลาย มีค่าสูงแสดงถึงความต้านทานต่อการบวมตัวในตัวทําละลายของยางธรรมชาติต่ํา จากผล
การทดลองจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนการบวมในตัวทําละลาย เม่ือไม่มีการเติมสารตัวเติมจะส่งผลให้ยางมีความต้านทานต่อการ

บวมท่ีต่ํามาก แต่เม่ือนําผงคาร์บอนจากกากกาแฟเติมลงไปในยางจะพบว่าความต้านทานต่อการบวมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากผง

คาร์บอนจากกากกาแฟจะไปช่วยขัดขวางการแทรกตัวของตัวทําละลายในสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ความต้านทานต่อการบวมในตัวทําละลาย (Swelling ratio) ของยางธรรมชาติท่ีมีผงคาร์บอนจากกากกาแฟ 

เป็นสารตัวเติม 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

 การเตรียมผงคาร์บอนจากกากกาแฟนั้นสามารถทําได้โดยการนํากากกาแฟกากกาแฟมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ   
700 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จะได้ผงคาร์บอนสีดํา จากนั้นนําผงคาร์บอนท่ีได้ไปวิเคราะห์ปริมาณร้อยละคาร์บอนใน

องค์ประกอบ พบว่ามีผงคาร์บอนจากกากกาแฟมีคาร์บอนอยู่ถึงร้อยละ 77 อย่างไรก็ตามเม่ือทําการวิเคราะห์ลักษณะ

โครงสร้างความเป็นผลึก พบว่า ผงคาร์บอนจากกากกาแฟมีความเป็นผลึกซ่ึงแตกต่างจากผงเขม่าดํา เม่ือพิจารณาดูลักษณะ

สัณฐานวิทยาของผงคาร์บอนจากกากกาแฟด้วย SEM พบว่ามีไม่มีรูปร่างท่ีชัดเจน และขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับผงเขม่าดํา    
เม่ือนําผงคาร์บอนท่ีได้จากกากกาแฟไปใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติในปริมาณ 0-30 phr พบว่าการใช้ผงคาร์บอนจาก
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กากกาแฟนั้นสามารถช่วยลดเวลาในการคงรูปของยางได้ นอกจากน้ันยังพบว่าสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงลดลง ในขณะท่ี

ความต้านทานต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อตัวทําละลายมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของผง

คาร์บอนจากกากกาแฟ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีให้

ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีได้สนับสนุนทุนวิจัย (ทุนอุดหนุนวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ฯ) ทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ 
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 ผลของเทคนิคการผสมและความเขม้ข้นของน้ํายางต่อประสทิธิภาพการผสม 
ของน้ํายางธรรมชาติกับสารก่อซิลิกา 

Effects of Mixing Techniques and Latex Concentrations on the Mixing 
Efficiency of Natural Rubber Latex with Silica Precursor 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผสมของสารก่อซิลิกาและนํ้ายางธรรมชาติในน้ํายาง
ท่ีความเข้มข้นต่างกัน (20%, 25%, และ 30%)  โดยศึกษา 2 วิธีการเตรียม คือ การเตรียมแบบใช้ใบพัดกวน เปรียบเทียบกับ
วิธีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัฏภาค แล้วจึงนํามาทดสอบความหนืด ปริมาณเถ้า สมบัติความอ่อนตัว และสัณฐานวิทยา จาก
การศึกษาพบว่าการเตรียมคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาแบบการเกิดซิลิกาในตัวของสารก่อซิลิกาในน้ํายางโดยวิธีวัฏภาค 
มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบใช้ใบพัดกวน โดยน้ํายางท่ีความเข้มข้น 20% ให้สมบัติของคอมพอสิตดีท่ีสุด ท้ังระดับการเกิดซิลิกา
และความสามารถในการกระจายตัวของซิลิกาในยาง รองลงมาคือ น้ํายางท่ีความเข้มข้น 25% และ 30% ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: อินซิทูซิลิกา  น้ํายางธรรมชาติ  คอมพอสิต  ใบพัด  วัฏภาค 
 

Abstract 
 

The aim of this work is  to compare the mixing efficiency of silica precursor and natural rubber 
latex (NRL) at different latex concentrations (20%, 25%, and 30%) via two mixing techniques, impeller 
and  interfacial reaction. Latex viscosity, ash content, plasticity, and morphology of composites were 
determined. The study shows that the interfacial reaction resulted in better stability. The lower latex 
concentration demonstrated the better mixing efficiency. Natural rubber latex at the concentration of 
20% resulted the best degree of silica conversion and dispersibility of silica in the rubber matrix followed 
by 25%NRL and 30%NRL, respectively. 
 
Keywords: in-situ silica, natural rubber latex, composite, impeller, interfacial  
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1. บทนํา  
 

ซิลิกา ถือเป็นสารเสริมแรงชนิดท่ีไม่ให้สีดําท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรม การเติมซิลิกาลงไปในเนื้อยางธรรมชาติส่งผลให้

ยางธรรมชาติมีสมบัติทนต่อแรงดึง ทนต่อการฉีกขาด และต้านทานต่อการขัดถูได้ดีย่ิงข้ึน แต่ข้อเสียของการใช้ซิลิกาคือ การ
รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน (aggregates) ของอนุภาคซิลิกาเกิดข้ึนได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมู่ของไซลานอล 
(silanol group) ปริมาณมากปกคลุมอยู่ ซ่ึงมีความเป็นขั้วหรือชอบน้ํา (hydrophilic) เม่ือกระจายตัวในเนื้อยางธรรมชาติซ่ึงมี
ความเป็นขั้วตํ่า  จึงกระจายตัวได้ไม่ดี ส่งผลให้สมบัติเชิงกลหรือสมบัติต่าง ๆ ของยางธรรมชาติไม่ดีตามไปด้วย ได้มีการศึกษา

การแก้ไขการกระจายตัวของซิลิกาให้ดีขึ้น โดยการสังเคราะห์ซิลิกาลงในตัวกลางยางธรรมชาติ ทําการเติมสารก่อซิลิกาลงไปใน  
น้ํายาง เพ่ือหวังผลในเร่ืองของขนาดซิลิกาท่ีเล็กลงและลดสมบัติด้อยของซิลิกา คือ การเป็นกลุ่มก้อนท่ีแน่นหนาของซิลิกา 
อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวยังคงใช้เทคนิคเติมสารก่อซิลิกาโดยการกวนผสม ซ่ึงทําให้น้ํายางเสียความเสถียรได้ง่าย 
ก่อให้เกิดการจับตัวเป็นกลุ่มก้อนของซิลิกา การศึกษาครั้งน้ี จึงเลือกศึกษาเทคนิคทําปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารก่อซิลิกา

ระหว่างวัฏภาค โดยหน้าสัมผัสระหว่างวัฏภาค  จะเกิดปฏิกิริยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะช่วยลดการจับตัวเป็นกลุ่ม

ก้อนของอินซิทูซิลิกาลง การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้นของน้ํายางและเทคนิคการเตรียมคอมพอ

สิตของซิลิกาในน้ํายางโดยการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างวัฏภาคกับเทคนิคการกวนผสมโดยใช้แท่งกวนใบพัด ต่อ
ความสามารถในการเข้ากันได้และความเสถียรของนํ้ายางขณะทําปฏิกิริยา 
  
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 2.1 สารเคมี 
น้ํายางข้น 60% ชนิดแอมโมเนียสูง เกรดการค้า ผลิตโดยบริษัทเมืองใหม่กัตตรีถูกนํามาใช้ในเป็นตัวกลางในการผสม

กับสารก่อซิลิกาชนิด เตตระเอทธอกซีไซเลน (Tetraethoxysilane, TEOS) เกรด GC ความเข้มข้น 99.0% ผลิตโดย Sigma –
Aldrich โดยมีแอมโมเนีย (NH3)  (เกรดวิเคราะห์ ความเข้มข้น 28% ผลิตโดยบริษัท Quality Reagent Chemical)  เป็นสาร

เร่งปฏิกิริยาการเกิดซิลิกา 
 

2.2 การเตรียมคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกา 
 คอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาโดยการเกิดซิลิกาในตัวของสารก่อซิลิกาชนิด TEOS เตรียมโดยใช้เทคนิคการ

ผสม 2 วิธี คือ การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างวัฏภาค (Interfacial reaction) ของ TEOS และน้ําท่ีผิวสัมผัส

ระหว่างชั้นน้ํ ายางและ TEOS เป รียบเทียบการใช้ ใบพัดกวน  (Impeller) ซ่ึงเป็น วิธี ท่ี ใช้กันในการศึกษาท่ีผ่านมา 
(Poompradub et al., 2014; Scotti et al., 2012; Srimanont et al., 2009; Tohsan et al., 2012;  Tangpasuthadol 
et al., 2008) โดยสูตรท่ีใช้ในการศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 1 ปริมาณ TEOS ท่ีใช้เพ่ือให้เกิดซิลิกา 45 ส่วนต่อยางร้อยส่วน 
(phr) โดยการผสมแบบใบพัด ใบพัดท่ีใช้กวนเป็นใบพัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดส่ีแฉก โดยใช้เคร่ืองกวนเชิงกลของบริษัท IKA รุ่น 
HS 30D ท่ีความเร็ว 200 รอบต่อนาที ส่วนผสมแบบวัฏภาคใช้แท่งกวนแม่เหล็กชนิด C400 โดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็กของ

บริษัท Corning รุ่น MS7-H550-S ท่ีความเร็วระดับ 4 ภาชนะที่ใช้กวนทําจากพอลิเอทธิลีนชนิดฝาเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 
10 เซนติเมตร โดยเม่ือผสมน้ํายางกับ TEOS เข้ากันแล้วจึงกวนต่ออีก 24 ชั่วโมง แล้วจึงนําไปผสมต่อโดยการกลิ้งบนเคร่ือง

ผสมแนวนอนเป็นเวลา 7 วัน โดยการทําปฏิกิริยานั้นดําเนินการภายใต้อุณหภูมิห้องตลอดการทดลอง  
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ตารางท่ี 1 สูตรท่ีใช้ในการทดลอง 
 [NRL],  %w/w  60% HA-NRL, gram 0.7% NH3, gram TEOS, gram 

20 
25 
30 

66.67 
83.33 
100.02 

133.33 
116.67 
100.01 

62.33 
77.90 
93.50 

 

 2.3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
 2.3.1 การทดสอบความหนืด 
 นําน้ํายางท่ีได้จากการทําปฏิกิริยาเข้ากันสมบูรณ์จากข้อ 2.2 มาทดสอบความหนืดโดยใช้ถ้วยฟอร์ดคัพ เบอร์ 3 
(Ford cup #3) ตามมาตรฐาน ASTM D1200 โดยจับเวลาในการไหลของน้ํายาง แล้วนํามาคํานวณตามสูตรดังสมการ (1) 

 
                                                           V =2.31T-550/T                                                          (1) 

 
โดย V หมายถึง ความหนืดของน้ํายาง (Centistokes, cSt), T หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการปล่อยให้น้ํายางไหลจนหมด

ถ้วย (วินาที)  
 

2.3.2 การทดสอบปริมาณเถ้า (Ash content) 
การทดสอบปริมาณเถ้า (Tangpasuthadol et al., 2008) สามารถทําได้โดยการชั่งชิ้นตัวอย่างท่ีเตรียมจากการ

ทดสอบดัชนีความอ่อนตัวให้ได้ประมาณ 0.05 กรัม บันทึกน้ําหนักท่ีแน่นอน โดยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหน่ง (ของบริษัท 
Satorius รุ่น BSA2245-CW) ใส่ในถ้วยทนความร้อนท่ีสะอาด แห้ง และบันทึกน้ําหนัก แล้วนําตัวอย่างดังกล่าวเข้าเผาใน
เตาเผา (ของบริษัท Carbolite Gero รุ่น CWF 11) ท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส จนกระท่ังเผาไหม้เสร็จสมบูรณ์ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที แล้วทําให้เย็นในโถดูดความชื้น และนําไปชั่งน้ําหนัก แล้วจึงมาคํานวณได้จากสมการ (2) และ (3) ตามลําดับ 

 
                    ปริมาณซิลิกาท่ีเกิดข้ึนจริง (phr) =     น้ําหนักเถ้าหลังเผา   x 100                              (2)         

                                                      น้ําหนักของยาง  
   

                     ปริมาณซิลิกาท่ีเกิดข้ึนจริง (%) =  ปริมาณซิลิกาท่ีได้จากสมการ (2)   x 100          (3)  
                                                                       ปริมาณซิลิกาตามทฤษฎี 
         

2.3.3 ทดสอบสมบัติความอ่อนตัว (Plasticity) 
ทดสอบหาสมบัติความอ่อนตัว (ASTM D3194-17) สามารถทําได้โดยเตรียมแผ่นฟิล์มโดยการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จนได้ชิ้นทดสอบ 20 กรัม หลังจากนั้นนําแผ่นฟิล์มใส่โถดูดความชื้น (desiccator) เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นตกค้างในชิ้นทดสอบ หลังจากนั้นจึงนําแผ่นฟิล์มมารีดด้วยเครื่อง two roll mill โดยใช้
ระยะ nip ท่ี 1.65 มม. จํานวน 2 รอบ พับยาง 2 คร้ังให้ได้ความหนา 3.2-3.6 มม. แล้วจึงนําชิ้นตัวอย่างไปทดสอบหาค่าดัชนี

ความอ่อนตัวท่ีอุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส โดยใช้เคร่ืองวัดค่าดัชนีความอ่อนตัว (Plastimeter) ของบริษัท Montech รุ่น H-
01 โดยสามารถคํานวณดัชนีความอ่อนตัว ได้ดังสมการ (4) 
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                                           PRI =   P30   x 100                        (4)  

                                                                                 Po 
โดย PRI หมายถึง ค่าดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention Index), Po หมายถึง ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้น (Initial 

plasticity) และ P30 หมายถึง ค่าความอ่อนตัวของชิ้นตัวอย่างหลังอบท่ีอุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 
 

2.3.4 การตรวจสอบสมบัติทางสัณฐานวิทยา (Morphology) 
เป็นการตรวจสอบลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคซิลิกาในยางธรรมชาติ ศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคซิลิกาท่ี

เสริมแรงในยางธรรมชาติด้วยเคร่ืองกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ของบริษัท  
Zeiss รุ่น Merlin Compact โดยชิ้นทดสอบสามารถทําได้โดยการเตรียมฟิล์มยางเช่นเดียวกับท่ีกล่าวไว้ใน  2.3.2 แล้วจึงนํามา
แช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลว ทําการหักชิ้นทดสอบเพ่ือให้สามารถตรวจสอบการกระจายตัวของซิลิกาจากภาพตัดขวางของชิ้น

ตัวอย่างได้  
 

3. ผลการวิจัย 
 

3.1 ความสามารถในการเตรียมและความเสถียรของระบบขณะผสม  
ในข้ันตอนนี้ของการศึกษามีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความเสถียรของนํ้ายางขณะผสมกับ TEOS เพ่ือให้เกิดซิลิกา

ในตัวขณะผสม โดยสังเกตการจับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงของความหนืดของน้ํายาง จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าการเตรียม

คอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาโดยวิธีวัฏภาคน้ันให้ความเสถียรของระบบได้ดีกว่าแบบใช้ใบพัดอย่างเห็นได้ชัดเจน ท่ี
ความเข้มข้นของน้ํายางตั้งต้นเท่ากัน การเตรียมแบบวัฏภาคสามารถสูญเสียความเสถียรช้ากว่า ท่ีความเข้มเข้นน้ํายาง 20% 
การผสมแบบวัฏภาคสามารเตรียมคอมพอสิตได้สมบูรณ์โดยน้ํายางไม่สูญเสียความเสถียร โดยมีความหนืดหลังเตรียมเสร็จท่ี           
27.88 เซ็นติสโตรคส์ ในขณะท่ีการเตรียมแบบใช้ใบพัดกวนนั้น น้ํายางสูญเสียความเสถียรท่ีชั่วโมงการผสมท่ี 14 การผสมด้วย
เทคนิคดังกล่าวจึงไม่สามารถดําเนินการต่อท่ีความเข้มข้นของน้ํายาง 25% และ 30% ดังนั้น ผลการวิจัยในข้ันตอนต่อไปจึง

เกี่ยวข้องกับการผสมแบบวัฏภาคเท่านั้น  
 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการเตรียมและความเสถียรของระบบขณะผสม 
Sample  Mixing time, h Mixing properties Viscosity, cSt 

20%NRL - - 16.950.51 
60%NRL - - 87.740.79 
20%NRL/inter 27 น้ํายางเสถียรตลอดภาวะการผสม 27.880.73 
25%NRL/inter 30 น้ํายางจับตัวขณะท่ีกลิ้งอยู่บนเคร่ืองผสมแนวนอนในวันท่ี 2 ไม่สามารถวัดได้ 
30%NRL/inter 7 น้ํายางจับตัวก่อนการผสมหลังจากผสมกับ TEOS จนหมด ไม่สามารถวัดได้ 
20%NRL/impel 14 น้ํายางจับตัวขณะกวนด้วยใบพัด ไม่สามารถวัดได้ 
25%NRL/impel - - - 
30%NRL/impel - - - 
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 3.2 ปริมาณเถ้า (Ash content) 
           ผลการทดสอบปริมาณเถ้าและร้อยละการเปลี่ยนของซิลิกาในคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยแบบ

ระหว่างวัฏภาคกับสารก่อซิลิกาชนิด TEOS ในปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr กับน้ําในน้ํายางท่ีความเข้มข้น 20%, 25% 
และ 30% แสดงดังตารางท่ี 3 พบว่าความเข้มข้นของน้ํายางท่ี 20% ให้เถ้าซิลิกาและร้อยละการเปลี่ยนของซิลิกาท่ีมากกว่าน้ํา

ยางที่ความเข้มข้น 25% และ 30% โดยการใช้น้ํายางความเข้มข้นของน้ํายางท่ี 20%  TEOS   สามารถเปลี่ยนเป็นซิลิกาได้สูง

ถึง 98.86% ในขณะท่ีการใช้น้ํายางความเข้มข้นของน้ํายางท่ี 30%  TEOS   สามารถเปลี่ยนเป็นซิลิกาได้เพียง 64.46% 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณเถ้าซิลิกาในคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยปฏิกิริยาระหว่างวัฏภาคของสารก่อซิลิกา

ชนิด TEOS กับน้ํา ในน้ํายางปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr 

Sample  
Ash content 

phr % 
20% NRL/inter 
25% NRL/inter 
30% NRL/inter 

44.49±0.0015 
39.16±0.0002 
29.01±0.0003 

98.86±1.98 
87.02±2.72 
64.46±1.95 

 

 3.3 สมบัติความอ่อนตัว (Plasticity) 
 ความอ่อนตัวของคอมพอสิตของยางและสารตัวเติมนั้น บ่งชี้ถึงความสามารถในการเข้ากันได้ระหว่างยางและสารตัวเติม 
คอมพอสิตท่ีให้ค่าความอ่อนตัวเร่ิมต้นสูงกว่าแสดงถึงความสามารถในการรักษารูปทรงเม่ือถูกแรงมากระทําสูง ซ่ึงเกิดจากมี
ปริมาณสารตัวเติมท่ีสูงกว่า และ/หรือ สารตัวเติมสามารถการกระจายตัวและเข้าไปเสริมแรงเนื้อยางได้สูงกว่านั่นเอง ส่วนค่า

ดัชนีความอ่อนตัวนั้นแสดงถึงความสามารถในการรักษาความแข็งของเนื้อคอมพอสิตไว้ได้หลังจากผ่านกระบวนการแปรรูป 
เช่น การบด การเอ็กซ์ทรูด เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 4 ความอ่อนตัวของคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยปฏิกิริยาระหว่างวัฏภาคของสารก่อซิลิกาชนิด     
TEOS กับน้ําในน้ํายางปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr 

Sample  Initial Plasticity, Po  Plasticity Retention Index, PRI 

20% NRL 
20% NRL/inter 
25% NRL/inter 
30% NRL/inter 

54.33±0.76 
106.00±0.10 
92.20±2.89 
74.97±0.38 

35.77±1.24 
98.40±0.25  
61.97±1.80  
32.68±0.87   
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ภาพที่ 1 ความอ่อนตัวเร่ิมต้นของคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยปฏิกิริยาระหว่างวัฏภาคของสารก่อซิลิกา

ชนิด  TEOS กับน้ําในน้ํายางปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr 

 

 
ภาพท่ี 2 ดัชนีความอ่อนตัวของคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยปฏิกิริยาระหว่างวัฏภาคของสารก่อซิลิกา

ชนิด TEOS กับน้ําในน้ํายางปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr 
 

ผลการทดสอบค่าความอ่อนตัวของคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมโดยปฏิกิริยาแบบระหว่างวัฏภาค

ของสารก่อซิลิกาชนิด TEOS ในปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr กับน้ําในน้ํายางท่ีความเข้มข้น 20%, 25% และ 30% ได้ผล
ดังตารางท่ี 4  และภาพท่ี 1, 2 โดยพบว่าการใช้น้ํายางท่ีความเข้มข้น 20% มีค่าความอ่อนตัวเริ่มต้นของคอมพอสิตสูงกว่าการ

ใช้น้ํายางท่ีความเข้มข้น 25% และ 30% ท้ังนี้อาจเกิดจากท่ีความเข้มข้นน้ํายาง 20% นั้น TEOS สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําใน

น้ํายางได้ดีและเกิดปริมาณซิลิกาในเนื้อยางสูง ประกอบกับการกระจายตัวท่ีดีของซิลิกาจึงทําให้ค่า Po ของตัวอย่างดังกล่าวสูง
กว่าสูตรท่ีเหลือ โดยคอมพอสิตท้ังสามตัวอย่างมีค่าสูงกว่าค่าความอ่อนตัวเริ่มต้นของเนื้อยางล้วน ในทํานองเดียวกัน ค่าดัชนี
ความอ่อนตัวของคอมพอสิตท่ีเตรียมจากน้ํายางท่ีมีความเข้มข้น 20% นั้นให้ค่าดัชนีความอ่อนตัวสูงสุด ตามด้วยคอมพอสิตท่ี

เตรียมจากน้ํายางท่ีความเข้มข้น 25% และ 30% ตามลําดับ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า คอมพอสิตท่ีเตรียมจากน้ํายางท่ีความเข้มข้น    
30% ซ่ึงมีเนื้อซิลิกาอยู่ในคอมพอสิตสูงถึง 29.01 phr นั้น ให้ค่าดัชนีความอ่อนตัวตํ่ากว่าเนื้อยางล้วน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ

กระจายตัวท่ีต่ํามากของซิลิกาในยาง 
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 3.4 ผลการวิเคราะห์สัณฐานวิทยา (Morphology) 
 ผลการทดสอบลักษณะการกระจายตัวด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของอนุภาคซิลิกา ในคอมพอสิตของยาง

ธรรมชาติกับซิลิกาท่ีเตรียมจากการทําปฏิกิริยาแบบระหว่างวัฏภาคของสารก่อซิลิกาชนิด TEOS ในปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 
45 phr กับน้ําในนํ้ายางท่ีความเข้มข้น 20%, 25% และ 30% แสดงดังภาพท่ี 3 จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า การใช้น้ํายางที่

ความเข้มข้น 20% ให้ค่าการกระจายตัวของซิลิกาได้ดีกว่าในน้ํายางท่ีความเข้มข้น 25% และ 30%  โดยท่ีคอมพอสิตท่ีเตรียม

จากน้ํายางสองความเข้มข้นหลังนั้น สามารถเห็นส่วนท่ีเป็นเนื้อยางและส่วนท่ีเป็นของเนื้อซิลิกาแยกกันอย่างชัดเจน และซิลิกา
มีระดับการจับตัวเป็นก้อนสูงอย่างเห็นได้ชัด 

 
ภาพท่ี 3 สัณฐานวิทยาของผิวพ้ืนท่ีหน้าตัดของคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด 
แสดงลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคซิลิกาในคอมพอสิตท่ีเตรียมจากการทําปฏิกิริยาแบบระหว่างวัฏภาคของสารก่อ  

ซิลิกาชนิด TEOS ในปริมาณท่ีก่อให้เกิดซิลิกา 45 phr กับน้ําในนํ้ายางท่ีความเข้มข้น 20%, 25% และ 30% 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

 การศึกษาคร้ังนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การเตรียมคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับซิลิกาแบบการเกิดซิลิกาในตัวของสารก่อ

ซิลิกาชนิด TEOS กับน้ําในนํ้ายางโดยวิธีวัฏภาคมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบใช้ใบพัดกวนในแง่ของความสถียรของนํ้ายางขณะ

เกิดปฏิกิริยา โดยนํ้ายางท่ีความเข้มข้น 20% ให้สมบัติของคอมพอสิตดีท่ีสุดท้ังปริมาณการเปลี่ยนจาก TEOS เป็นซิลิกาในเนื้อ

ยางและความสามารถใมการกระจายตัวของซิลิกาในยาง รองลงมาคือ น้ํายางท่ีความเข้มข้น 25% และ 30% ตามลําดับ 
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Wood Adhesive based on Epoxidized Natural Rubber/Reclaim Rubber Blends: 

Effect of Reclaim Rubber Contents  
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บทคัดย่อ  

 
กาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมยางรีเคลมเตรียมโดยแปรปริมาณของยางรีเคลม แล้วทําการศึกษาอิทธิพล

ของปริมาณยางรีเคลมต่อพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ สมบัติเชิงกลและสมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือน ผลการศึกษาพบว่ายาง  
รีเคลมส่งผลต่อพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ โดยยางรีเคลมทําหน้าท่ีไปเร่งการเกิดปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์
และเพิ่มปริมาณของพันธะเชื่อมโยงซ่ึงเป็นผลมาจากสารเริ่มการเกิดวัลคาไนซ์หรือสารวัลคาไนซ์ท่ีหลงเหลือในยางรีเคลม 
นอกจากนั้นยางรีเคลมยังปรับปรุงสมบัติเชิงกลได้แก่มอดูลัส ค่าความแข็ง และสมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือนเนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณพันธะเชื่อมโยงของยางวัลคาไนซ์ แต่พบว่าสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงจะลดลงตามการเพ่ิมปริมาณของ
ยางรีเคลมเกิดจากในกระบวนการผลิตรีเคลมท่ีผ่านกระบวนการบดเฉือนท่ีอุณหภูมิสูงทําให้สายโซ่โมเลกุลยางถูกตัดขาดส่งผล
ให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของยางวัลคาไนซ์มีค่าลดลง   

   
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติอิพอกไซด์  ยางรีเคลม  ยางธรรมชาติ  กาวไม้  
 

Abstract 
 

Wood adhesive based on epoxidized natural rubber/reclaim rubber blend was prepared with 
different loading levels of reclaim rubber. Effect of reclaim rubber contents on curing characteristic, 
mechanical properties and shear strength were investigated. The study showed that reclaim rubber 
strongly effects on cure behavior of epoxidized natural rubber. It was found that reclaim rubber accelerated 
vulcanization reaction with higher degree of crosslinking which can be attributed to the cross-link precursors or 
unreacted curatives in reclaimed rubber. Moreover, the mechanical properties in term of modulus and 
hardness, shear strength were enhanced by the addition of reclaim rubber. This is due to increasing in 
the crosslinking density of rubber vulcanizated. However, tensile strength decreased with increasing loading 
level of reclaim rubber. In these case, the high shear and temperature during the reclamation process 
severely breaks down the molecular chains of rubber to shorter segments which caused significantly 
decreased tensile strength of rubber vulcanizated.    
 
Keywords: epoxidized natural rubber, reclaim rubber, natural rubber, wood adhesive   
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันมีการนํายางไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เนื่องจากยางมีสมบัติเด่นท่ีดีท้ังด้านความยืดหยุ่นสูง ความ
ทนทานต่อแรงดึงดี และที่สําคัญคือสมบัติการเหนียวติดท่ีดี ซ่ึงสมบัตินี้ทําให้ยางสามารถนํามาทําผลิตภัณฑ์ประเภทกาวได้   
โดยกาวเป็นวัสดุสําหรับการเชื่อมติดท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมไม้ท่ีต้องใช้กาวเป็น

จํานวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่กาวไม้ท่ีใช้นั้นผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์และมีต้นทุนท่ีสูง ได้แก่ กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ กาวยูเรีย
ฟอร์มัลดีไฮด์ และกาวไอโซไซยาเนต เป็นต้น แต่สารเหล่านี้มีความเป็นพิษ ดังนั้นจึงได้มีความพยายามในการศึกษาเพ่ือหาวัสดุ

ทดแทนท่ีมีความปลอดภัยสูงกว่า ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจที่จะทํากาวไม้จากยางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามยางธรรมชาติมีโครงสร้างท่ีไม่

มีขั้ว ดังนั้นเพ่ือปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับวัสดุไม้ซ่ึงเป็นวัสดุประเภทมีขั้วให้ดีขึ้น จึงได้มีการดัดแปร

โมเลกุลของยางธรรมชาติเพ่ือปรับปรุงความเป็นข้ัวในรูปแบบยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Epoxidized natural rubber, ENR) 
เตรียมโดยสภาวะน้ํายาง (เบญจ และคณะ, 2549; ดารุณี และคณะ, 2550) ซ่ึงยาง ENR มีโครงสร้างความเป็นขั้ว เช่นเดียวกับ
ไม้ท่ีมีความเป็นข้ัว จึงทําให้สามารถช่วยในการยึดติดกันได้ดีมากย่ิงข้ึน และเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตกาวจึงนํายาง   
รีเคลมซ่ึงเป็นของเสียจากยางมาใช้ ซ่ึงได้มีการศึกษานํามาใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุคอมโพสิทในยาง (พิพัฒน์ และคณะ, 2551; 
Nelson et al., 2002; Noriman et al., 2010; Saiwari et al., 2014) ซ่ึงการรีเคลมเป็นกระบวนการเปล่ียนยางท่ีผ่าน

การวัลคาไนซ์แล้ว (เกิดโครงสร้างตาข่าย 3 มิติ) โดยใช้สารเคมีและความร้อนตัดพันธะเชื่อมโยงโมเลกุลของยาง ให้เกิดเป็นยาง

ท่ีมีสมบัติท่ีไหลและข้ึนรูปใหม่ได้ โดยขั้นตอนของกระบวนการรีเคลมจะเป็นการแยกเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยางล้อท่ีไม่สามารถ

นําไปรีไซเคิลได้ เช่น ขอบลวด ออกไปก่อน แล้วนําส่วนของดอกยางและแก้มยางท่ีสามารถรีไซเคิลได้ไปบดให้ละเอียดและ

นําไปผ่านกระบวนการดีวัลคาไนซ์ (devulcanization process) เพ่ือตัดพันธะเชื่อมโยงโมเลกุลยาง พร้อมท้ังกําจัดสิ่งเจือปน

ออก และรีดเป็นแผ่นในข้ันตอนสุดท้าย การนํายางรีเคลมมาใช้นอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการช่วยลด

ขยะท่ีเกิดจากยางซ่ึงเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการเตรียมกาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีมีการใช้งานในรูปแบบยางแห้ง ผสมด้วย

ยางรีเคลม โดยทําการศึกษาอิทธิพลของปริมาณยางรีเครมต่อสมบัติของยางวัลคาไนซ์ และสมบัติของกาวไม้ ซ่ึงยังไม่มีงานวิจัย
ท่ีนํายางรีเคลมมาใช้ในการเตรียมกาวยาง และยังไม่มีการศึกษาในยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีอยู่ในรูปแบบของยางแห้ง 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 ยางและสารเคมี  
 ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (epoxidized natural rubber, ENR) เกรดทางการค้ามีหมู่อิพอกไซด์ 25 เปอร์เซ็นต์โดย

โมล จําหน่ายโดยบริษัทแซน-แทป อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ยางรีเคลม (reclaim rubber) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท 
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) และกรดสเตียริก (stearic acid) เป็นสารตัวกระตุ้นการวัลคาไนซ์

ยางในระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกํามะถัน ผลิตโดยบริษัทยูนิไทย จํากัด และบริษัทอินพีเรียล เคมีคัล จํากัด ตามลําดับ        
วิงสเตย์แอล (wingstay L) เป็นสารป้องกันการเสื่อมจัดจําหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนกิจไพบูรณ์เคมี จํากัด วดูโรซิน (wood rosin) 
เป็นสารเทคติไฟเออร์ (tackifier) ซิงก์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต (zinc diethyldithiocarbamate, ZDEC) และ แซดเอ็มบีที 
(zinc-2-mercaptobenzthiazole, ZMBT) เป็นสารตัวเร่งการวัลคาไนซ์ยางในระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกํามะถัน โทลูอีน 
(toluene) เป็นตัวทําละลายผลิตโดยบริษัท Sigma-Aldrich กํามะถัน (sulphur) เป็นสารวัลคาไนซ์ ผลิตโดยบริษัทเพชรไทย

เคมีภัณฑ์ จํากัด 
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2.2 การเตรียมยางคอมปาวด์และกาวไม้  
ยางคอมปาวด์ตามสูตรการผสมแสดงดังตารางท่ี 1  ขั้นตอนการผสมแบ่งออกเป็นสองข้ันตอน โดยในข้ันตอนแรก

ผสมโดยใช้เครื่องผสมแบบปิด ยางและสารเคมีท่ีผสมในข้ันนี้ได้แก่ ENR, reclaim, zinc oxide, stearic acid, wing stay L, 
wood rosin ใช้สภาวะการผสมท่ีอุณหภูมิ 60 °C ความเร็วโรเตอร์ 60 rpm ขั้นตอนท่ีสองนํายางท่ีผสมได้ในขั้นตอนแรกผสม

สารวัลคาไนซ์ได้แก่ ZMBT, ZDEC และ sulphur ด้วยเคร่ืองผสมยางแบบเปิด 2 ลูกกลิ้ง หลังจากผสมสารเคมี รีดยางเป็นแผ่น

วางท้ิงไว้ 1 คืนจากนั้นนํายางคอมปาวด์ไปทําการทดสอบสมบัติการวัลคาไนซ์ด้วยเคร่ืองเคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบจานแกว่ง 
(oscillating disc rheometer, ODR) และเตรียมกาวโดยการนํายางคอมปาวด์ท่ีได้มาละลายในตัวทําละลาย ส่วนยางวัลคา

ไนซ์เตรียมโดยนํายางคอมปาวด์ท่ีได้ไปอัดเบ้าโดยอุณหภูมิและเวลาการอัดเบ้าตามเวลาที่ได้จากการทดสอบด้วยเคร่ืองรีโอ

มิเตอร์ นํายางวัลคาไนซ์ท่ีได้ทําการทดสอบสมบัติการบวมพอง ความหนาแน่นของพันธะการเชื่อมโยง สมบัติเชิงกลและความ

ต้านทานต่อแรงเฉือน 
 

2.3 การทดสอบสมบัติ  
ยางคอมปาวด์ทดสอบสมบัติการวัลคาไนซ์ตามมาตรฐาน ASTM D5289 ยางวัลคาไนซ์ทดสอบสมบัติความต้านทาน

ต่อแรงดึง (tensile strength) ตามมาตรฐาน ASTM D412 ทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงฉีกขาด (tear strength) ตาม
มาตรฐาน ASTM D624 ทดสอบค่าความแข็ง (hardness) ตามมาตรฐาน ASTM D224 และทดสอบความทนทานต่อการบวม

พองในตัวทําละลาย (swelling ratio) ตามมาตรฐาน ASTM D471 สมบัติกาวทดสอบความต้านทานต่อแรงเฉือน (shear 
strength) ตามมาตรฐาน ASTM D2339-94 การทดสอบความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยง (crosslink density) ของยาง
คํานวณได้จากสมการ Flory-Rehner 

การทดสอบความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงของยางคํานวณได้จากสมการ Flory-Rehner โดยคํานวณจากสูตร 
(Noriman et al. 2010) 
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เม่ือ cX  คือ  ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยง (mol/cm3) 
                    2   คือ  สัดส่วนของปริมาตรของยางตัวอย่างกับปริมาตรของยางที่บวมพอง 

                    1V   คือ  ปริมาตรของตัวทําละลายทูโลอีน 1 โมล (cm3) 
                        คือ  สัมประสิทธ์ิความเข้ากันได้ของยางกับตัวทําละลาย (NR/Toluene = 0.393) 
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 เม่ือ  1m   คือ  น้ําหนักของยางท่ีบวมพอง (g) 

       2m   คือ  น้ําหนักของตัวทําละลายในยางท่ีบวมพอง (g) 

                     1   คือ  ความหนาแน่นของตัวทําละลาย (g/cm3)
 

2  คือ   ความหนาแน่นของยางวัลคาไนซ์ (g/cm3) 
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ตารางท่ี 1 สูตรยางคอมปาวด์ท่ีแปรสัดส่วนยางรีเคลมผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์  

Ingredients Content (phr) 

ENR/reclaim  100/0, 95/5, 90/10, 80/20, 60/40 

zinc Oxide 5 
stearic acid 2 
wing stay L 0.5 
wood rosin 20 

ZDEC 0.7 
ZMBT 0.3 

sulphur 3 

phr = parts per hundred rubber  
 
3. ผลการวิจัย 
 

3.1 สมบัติการวัลคาไนซ์  
 จากการศึกษาลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีผสมด้วยยางรีเคลมโดยแปรปริมาณรีเคลมที่ 0, 5, 
10, 20 และ 40 phr ลักษณะของการวัลคาไนซ์แสดงดังภาพท่ี 1 และสมบัติการวัลคาไนซ์ได้แก่ ค่าทอร์คตํ่าสุด (ML) ค่า   
ทอร์คสูงสุด (MH) ผลต่างค่าทอร์ค (MH-ML) เวลาในการสกอช (Ts1) และเวลาการวัลคาไนซ์ (Tc90) สรุปดังตารางท่ี 2 จากผล
การทดสอบพบว่าปริมาณรีเคลมจะส่งผลต่อสมบัติการวัลคาไนซ์ โดยปริมาณของยางรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นส่งผลทําให้ค่าทอร์ค

ต่ําสุด และค่าทอร์คสูงสุดมีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของปริมาณยางรีเคลม นั่นคือยางรีเคลมจะมีส่วนผสมของสารตัวเติมอยู่

จําพวกคาร์บอนแบล็คจึงส่งผลทําให้ความหนืดสูง ความต้านทานต่อการไหลสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อค่าทอร์คตํ่าสุด อีกท้ังการมีสาร

ตัวเติมทําให้ความแข็งของยางวัลคาไนซ์เพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อค่าทอร์คสูงสุดท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันยังพบว่าผลต่างค่าทอร์คจะ

เพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมยางรีเคลม โดยค่าผลต่างค่าทอร์คจะบ่งบอกถึงปริมาณความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
(Sookyung et al., 2014) นอกจากน้ียังพบว่ายางรีเคลมยังส่งผลต่อเวลาในการสกอชและเวลาการวัลคาไนซ์ลดลง เนื่องจาก
ในยางรีเคลมยังคงมีสารวัลคาไนซ์หลงเหลืออยู่ จึงส่งผลให้ปริมาณของสารในระบบวัลคาไนซ์เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ยางเร่ิมเกิดการวัล

คาไนซ์ได้เร็วข้ึน 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 
 

 ตารางท่ี 2 สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 

ENR/reclaim ML (dN.m) MH (dN.m) 
∆MH - ML 
(dN.m) 

Ts1 
(min) 

Tc90 
(min) 

100/0  7.01 21.81 0.148 1.87 3.22 
95/5  7.08 22.77 0.157 1.68 3.06 
90/10 7.34 24.00 0.167 1.42 2.95 
80/20  7.42 26.39 0.190 1.12 2.84 
60/40 7.47 30.08 0.226 0.92 2.66 

 

3.2 สมบัติการบวมพองและความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยง 
 ผลการทดสอบการบวมพองและการทดสอบความหนาแน่นของปริมาณพันธะเชื่อมโยงของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ี

ผสมด้วยยางรีเคลมแสดงดังภาพท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ การบวมพองของยางวัลคาไนซ์บ่งบอกถึงความสามารถในการซึมผ่าน

และแพร่ผ่านได้ของตัวทําละลาย จากผลการทดลองพบว่าเม่ือปริมาณรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการบวมพองของยางจะลดลง

และมีความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงเพ่ิมตามปริมาณของยางรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึน อธิบายได้จากยางรีเคลมมีสารในระบบวัลคา

ไนซ์ท่ีหลงเหลืออยู่ ทําให้เป็นการเพ่ิมปริมาณสารวัลคาไนซ์ในสูตรยางเม่ือเพ่ิมยางรีเคลม และส่งผลให้ปริมาณความหนาแน่น

ของพันธะเชื่อมโยงเพ่ิมมากขึ้น 
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ภาพที่ 2 ความทนทานต่อการบวมพองในตัวทําละลายของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 
 

3.3 สมบัติเชิงกล 
 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่สมบัติความต้านทานต่อแรงดึง (tensile strength) ระยะยืดจนขาด (elongation 
at break) มอดูลัสท่ีระยะยืด 100 และ 300% (modulus at 100, 300%) ค่าความแข็ง (hardness) และค่าความต้านทาน

ต่อการฉีดขาด (tear strength) ของยางวัลคาไนซ์สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลงเม่ือ

ปริมาณของยางรีเครมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากยางรีเคลมเป็นยางเก่าท่ีใช้งานแล้วและมีการบดย่อยโมเลกุลของยาง ส่งผลให้ยาง    
รีเคลมมีสมบัติเชิงกลที่ต่ําจึงส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงลดลง ค่าระยะยืดจนขาดของยางลดลงเมื่อปริมาณของยางรีเค

ลมเพิ่มข้ึนอธิบายได้จากปริมาณยางรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อความหนาแน่นของปริมาณพันธะการเชื่อมโยงที่เพ่ิมข้ึน ทําให้ไป

ขัดขวางการยืดของยางทําให้ระยะยืดจนขาดของยางลดลง  
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ตารางท่ี 3 สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 

ENR/reclaim 
Tensile strength 

 (MPa) 

Elongation  
at break  

(%) 

Modulus 
at  

100% 
(MPa) 

Modulus 
at  

300% 
(MPa) 

Hardness  
(shore A) 

Tear 
strength   
(N/mm) 

100/0  16.66±0.52 685±32 0.66±0.80 1.08±0.07 38.10±2.97 26.65±2.30 
95/5  14.33±1.06 555±46 0.84±0.09 1.37±0.06 43.36±1.76 27.32±1.56 
90/10  15.92±0.80 493±24.75 0.91±0.11 1.53±0.08 43.56±1.15 31.44±1.02 
80/20  10.54±0.44 377±18 1.09±0.11 1.87±0.07 47.72±1.40 29.11±1.21 
60/40  6.63±0.44 277±12 1.50±0.13 2.63±0.07 54.55±1.28 25.56±2.06 

 
 

ค่าโมดูลัสและความแข็งจะให้ผลการทดสอบไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือความแข็งและโมดูลัสจะเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณ

ของรีเคลมเพิ่มข้ึนอาจเป็นเพราะการใช้ปริมาณรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึนเสมือนเป็นการเพ่ิมอนุภาคของแข็งเข้าไป และในยางรีเคลมนั้น
ยังคงมีส่วนผสมของสารตัวเติมจึงส่งผลต่อความแข็งของยางเมื่อนํามาผสม อีกท้ังยางรีเคลมท่ีส่งผลทําให้ปริมาณความ

หนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงเพ่ิมมากข้ึนจึงทําให้ค่ามอดูลัสและค่าความแข็งของยางวัลคาไนซ์มีค่าเพ่ิมข้ึน และพบว่าค่าความ

ต้านทานต่อการฉีกขาดนั้นจะเพ่ิมข้ึนเม่ือใส่ยางรีเคลมท่ีไม่เกิน 10 phr หลังจากนั้นความต้านทานต่อแรงฉีกขาดจะลดลง การ
ปรับปรุงสมบัติท่ีปริมาณยางรีเคลมไม่สูงนั้นเกิดจากการท่ียางมีปริมาณความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงท่ีมากข้ึน แต่เม่ือใส่
ในปริมาณท่ีสูงข้ึนสมบัติจะลดลงนั้นอาจเน่ืองจากเม่ือมีความแข็งตึงเพ่ิมข้ึนอาจจะทําให้ยางเกิดการฉีกขาดได้ง่ายข้ึนเกิดการ

แข็งตึงเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงฉีกขาดมีค่าลดลง 
 

3.4 ความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาว 
การทดสอบความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีผสมด้วยยางรีเคลมดังภาพท่ี 4 พบว่าการ

ใส่ยางรีเคลมเข้าไปจะช่วยปรับปรุงสมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาว อาจเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของแรงกระทําระหว่าง

โมเลกุลของกาวยางเองเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความหนาแน่นของพันธะการเชื่อมโยง ทําให้เนื้อกาวมีความ

แข็งแรงเพิ่มข้ึนเมื่อใส่ยางรีเคลม  และอาจจะเกิดจากการที่โมเลกุลยางรีเคลมที่น้ําหนักโมเลกุลท่ีต่ําจากการผ่านกระบวนการ

ขั้นตอนการใช้งานแล้วและผ่านการทําให้เกิดการขาดของพันธะเชื่อมโยง ทําให้ยางรีเคลมสามารถแทรกซึมเข้าในร่องเนื้อไม้ทํา

ให้การยึดเกาะของกาวและไม้ดีขึ้น 
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ภาพท่ี 4 ความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์ท่ีแปรปริมาณของยางรีเคลม 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพบว่ายางรีเคลมส่งผลต่อสมบัติของกาวยางสมบัติการวัลคาไนซ์ สมบัติเชิงกล และสมบัติความ

ต้านทานต่อแรงเฉือน โดยพบว่าเวลาการสกอชและเวลาการวัลคาไนซ์ของยางลดลงเนื่องจากสารเคมีในระบบการวัลคาไนซ์ท่ี

หลงเหลือในยางรีเคลมทําให้ยางเกิดการวัลคาไนซ์ได้เร็วข้ึน อีกท้ังยางรีเคลมท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้ยางมีปริมาณความหนาแน่นของ

พันธะการเชื่อมโยงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ยางมีค่ามอดูลัสและค่าความแข็งเพ่ิมข้ึน แต่ความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการยืดจน

ขาดของยางลดลง นอกจากนี้พบว่ายางรีเคลม สามารถช่วยปรับปรุงสมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาวยางธรรมชาติ   
อิพอกไซด์ โดยพบว่าท่ีปริมาณยางรีเคลม 20 phr จะให้สมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือนของกาวยางได้ดีท่ีสุด การปรับปรุง

สมบัติความต้านทานต่อแรงเฉือนของยางรีเคลมเกิดจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณพันธะการเชื่อมโยงส่งผลให้ความแข็งแรงของ

เนื้อยางกาวสูงข้ึน 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็น

ของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคของยางครัมบ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ทําการ

ผสมยางธรรมชาติโดยแปรปริมาณยางครัมบ์ท่ี 20, 40, 60 และ 80 phr ใช้ยางครัมบ์ท่ีมีขนาดอนุภาคท่ี 20 และ 40 เมช 
ทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติได้แก่ พฤติกรรมการวัลคาไนซ์ ค่าความหนืดมูนนี่และสมบัติเชิงกล ผลการศึกษาพบว่าขนาด
ของยางครัมบ์จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวัลคาไนซ์และค่าความหนืดมูนนี่ แต่การเพิ่มปริมาณของผงยางครัมบ์ส่งผลให้ระยะ 
เวลาการสกอชลดลง ผลต่างของค่าทอร์คและค่าความหนืดเพ่ิมข้ึน ส่วนสมบัติเชิงกลพบว่ายางธรรมชาติท่ีใส่ผงยางครัมบ์ขนาด
อนุภาค 40 เมชจะให้สมบัติเชิงกลท่ีดีกว่ายางธรรมชาติท่ีใส่ผงยางครัมบ์ขนาดอนุภาค 20 เมช และพบว่าสามารถเติมผง
ยางครัมบ์ลงในยางธรรมชาติได้สูงสุดท่ี 60 phr โดยไม่ส่งผลให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานต่อการฉีกขาด
ลดลง 

   
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ  ยางครัมบ์  ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์   
 

Abstract 
  

This research, influences of loading levels together with particle sizes of crumb rubber on properties 
of natural rubber vulcanizates were investigated. That is, natural rubber compounds were prepared by 
using various loading levels of crumb rubber (i.e., 20, 40, 60 and 80 phr) together with different particle 
sizes (i.e., 20 and 40 mesh). The properties of natural rubber were then characterized in terms of curing 
characteristic, mooney viscosity and mechanical properties. It was found that the particle size of crumb 
rubber had no significant effect on curing characteristic and mooney viscosity of rubber compound. However, 
the increasing of crumb rubber caused reducing of the scorch time, increasing of different torque and 
mooney viscosity. For mechanical properties, the natural rubber filled with 40 mesh crumb rubber have 
mechanical properties superior to those filled with 20 mesh crumb rubber. Additionally, the crumb rubber 
can be loaded up to 60 phr without loss in tensile and tear strength. 
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1. บทนํา  
 

ยางเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซ่ึงมีสมบัติเด่นหลายประการโดยเฉพาะความยืดหยุ่น ความสามารถในการหักงอ รวมถึง
ความสามารถในการดูดซับแรงหรือพลังงานท่ีเกิดจากเสียงหรือการสั่นสะเทือน ในปัจจุบันจึงมีการนํายางไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ต่าง ๆ เช่น พ้ืนรองเท้า ยางอุดรูรั่ว ท่อยาง ยางแท่นเคร่ือง สายพาน ยางล้อรถ และยางล้อเคร่ืองบิน เป็นต้น เนื่องจากจํานวน

ประชากรโลกมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้ปริมาณ

ขยะยางมีปริมาณสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน การจัดการกับขยะเหล่านี้ถือเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยุ่งยากเพราะยางเป็นพอลิ

เมอร์ในกลุ่มเทอร์โมเซ็ตท่ีโมเลกุลเกิดการเชื่อมขวางเป็นโครงสร้างตาข่าย 3 มิติผ่านปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน (vulcanization) 
จึงไม่สามารถนํายางไปหลอมข้ึนรูปใหม่ได้เหมือนเช่นพลาสติกบางชนิด อีกท้ังกระบวนการย่อยสลายยางตามธรรมชาติก็ใช้

เวลานานนับร้อยปี ด้วยเหตุนี้ ขยะยางท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ยางเก่าจึงทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

ถูกวิธี ปัญหาจากขยะยางก็จะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต นอกจากขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยางเก่าแล้วเศษยาง (scrap) 
หรือขยะท่ีเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิต (ส่วนใหญ่จะมีปริมาณอยู่ในช่วง 3-15%) ก็เป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ 
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสามารถนําขยะยางกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นเร่ืองสําคัญและได้รับความสนใจจาก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ดังนั้นจึงมีผู้ท่ีพยายามคิดค้นการนําเศษยางเหล่านี้กลับมาใช้

ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การถมท่ี การใช้เป็นเชื้อเพลิง การสลายตัวทางความร้อน การแปรรูปให้เป็นผงยางครัมบ์ 
และการใช้ในรูปของยางรีเคลม โดยการแปรรูปขยะให้เป็นผลยางครัมบ์เป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพราะทําได้ง่าย

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจากขนาดและรูปร่างของผงยางครัมบ์ขึ้นอยู่กับเทคนิคท่ีใช้บด ดังนั้น หัวใจสําคัญจึงอยู่ท่ี

เทคนิคการเตรียมยางผง ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีดีและมีต้นทุนตํ่า ซ่ึงได้มีงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องการนําผงยางครัมบ์ไปใช้เป็นสารตัวเติม

เพ่ิมเนื้อยางและลดต้นทุน โดย Ismail et al. (2002) ศึกษาผลของการใช้ยางผงเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดยทําการ

แปรปริมาณยางผงท่ีปริมาณ 0, 10, 20, 30 และ 50 phr ต่อมา Yehia et al. (2004) ศึกษาการปรับปรุงผิวของยางผงโดยใช้

สารออกซิไดซ์ประเภทกรดและเปอร์ออกไซด์ท่ีปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน แล้วนํายางผงท่ีดัดแปลงผิวนําไปใช้ผสมใน

ยางธรรมชาติเปรียบเทียบสมบัติกับกรณีการเติมยางผงท่ีไม่ได้ดัดแปลงผิว จากการศึกษาพบว่าการดัดแปลงผิวส่งผลให้สมบัติ

เชิงกลและสมบัติหลังการบ่มเร่งมีการปรับปรุงดีกว่ากรณีของการใช้ยางผงท่ีไม่ได้ดัดแปลงผิว นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษา

เปรียบเทียบการใช้ผงยางครัมบ์กับสารตัวเติมประเภทอ่ืน ๆ โดยสราวุธ และคณะ (2559) ศึกษาผลของอัตราส่วนยางผงและ

แคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM) และยาง
ธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) โดยแปรปริมาณยางผงและแคลเซียมคาร์บอเนต ในอัตราส่วน 0/60 ถึง 60/0 โดยน้ําหนักในขณะท่ี

ผลรวมของสารตัวเติมคงท่ีท่ี 60 ส่วนในร้อยส่วนของยาง (phr) จากการศึกษาพบว่าการเพ่ิมปริมาณยางผงแทนท่ีแคลเซียม

คาร์บอเนต ส่งผลทําให้ค่าความหนืดมูนนี่ ความแข็งและการเสียรูปถาวรหลังการกดสูงข้ีนในขณะท่ีความทนทานต่อแรงดึงและ

ความต้านทานต่อการบ่มเร่งด้วยความร้อนลดลง 
 จากการศึกษางานวิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของยางครัมบ์ท่ีส่งผลต่อสมบัติของยางวัลคา

ไนซ์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจในการศึกษาอิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคของผงยางครัมบ์ต่อสมบัติยางธรรมชาติวัลคา

ไนซ์ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดนําไปใช้งานอุตสาหกรรมในผลของปริมาณและขนาดอนุภาคของผงยางครัมบ์ท่ีเหมาะสม

ในการนําไปผสมในยางธรรมชาติคอมโพสิท 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 ยางและสารเคมี  
 ยางธรรมชาติ ใช้ยางแท่ง STR 20 ผลิตโดย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จํากัด ซิงค์ออกไซด์ (zinc Oxide) ผลิต
โดย บริษัท ยูนิไทย จากัด ใช้เป็นสารกระตุ้นในปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ยาง กรดสเตียริก (stearic acid) ผลิตโดยบริษัท       
อินพีเรียล เคมีคัล จํากัด ใช้เป็นสารกระตุ้นร่วมในปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ ไดเบนโซไทอาซิลไดซัลไฟด์ (dibenzothiazyl 
disulphide, MBTS) ผลิตโดย Asia Pacific Specialty Chemicals Limited ประเทศออสเตรเลีย ใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยา

การวัลคาไนซ์ยาง กํามะถัน (sulphur) ผลิตโดยบริษัท เพชรไทยเคมีภัณฑ์ จํากัด ใช้เป็นสารวัลคาไนซ์ ผงยางครัมบ์ (crumb 
rubber) ขนาด 20 และ 40 เมช ผลิตโดยบริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จํากัด  
 

2.2 การเตรียมยางคอมปาวด์และยางวัลคาไนซ์ 
เตรียมยางคอมปาวด์โดยสูตรการผสมแสดงดังตารางท่ี 1 ในข้ันตอนการผสม แบ่งการผสมเป็น 2 ขั้นตอน โดย

ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมยางคอมปาวด์ท่ีไม่ใส่สารวัลคาไนซ์ ทําการผสมโดยใช้เคร่ืองผสมแบบปิด โดยทําการผสมท่ีอุณหภูมิ 
60°C ความเร็วรอบ 60 rpm หลังจากน้ันนํายางผสมท่ีได้มาทําการผสมด้วยสารวัลคาไนซ์ (Sulphur และ MBTS) บนเครื่อง

ผสมยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง รีดยางเป็นแผ่นวางท้ิงไว้ 1 คืนแล้วนํายางคอมปาวด์ไปทําการทดสอบสมบัติ หลังจากนั้นนํายางไปอัด

เบ้าท่ีอุณหภูมิ 160C เวลาการอัดเบ้าตามเวลาท่ีได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง Oscillating disc rheometer (ODR) แล้วนํา
ยางวัลคาไนซ์ท่ีได้ทําการทดสอบสมบัติ 

 

2.3 การทดสอบสมบัติ  
 การทดสอบสมบัติ แบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบสมบัติยางคอมปาวด์และสมบัติยางวัลคาไนซ์  
สมบัติยางคอมปาวด์ทดสอบสมบัติความหนืดมูนนี่ตามมาตรฐาน ASTM D1646 และทดสอบสมบัติการวัลคาไนซ์ตาม

มาตรฐาน ASTM D5289 สมบัติยางวัลคาไนซ์ทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D412 ทดสอบ

สมบัติความต้านทานต่อแรงฉีกขาดตามมาตรฐาน ASTM D624 ทดสอบค่าความแข็งตามมาตรฐาน ASTM D224  
 

ตารางท่ี 1 สูตรยางคอมปาวด์แปรปริมาณยางผงและขนาดของยางผง 

phr = parts per hundred rubber  
 

3. ผลการวิจัย 
 

3.1 สมบัติการวัลคาไนซ์  
 ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมช และ 40 เมช ท่ีแปรปริมาณ 
20, 40, 60 และ 80 phr สมบัติการวัลคาไนซ์สรุปดังตารางท่ี 2 จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณผงยางครัมบ์จะส่งผลต่อ

Ingredients Content (phr) 

STR 20 
ZnO 
stearic  acid 
aromatic oil 

100 
5 
2 
5 

crubm (20 or 40 mesh) 0, 20, 40, 60, 80 
sulphur 
MBTS  

3 
1.2 
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สมบัติการวัลคาไนซ์ โดยการเติมผงยางครัมบ์ส่งผลให้เวลาการสกอช (scorch time, Ts1) และเวลาการวัลคาไนซ์ (cure 
time, Tc90) ลดลง เนื่องจากในผงยางครัมบ์มีสารวัลคาไนซ์ท่ีหลงเหลือ ดังน้ันการเพ่ิมปริมาณยางครัมบ์ทําให้ปริมาณของสาร

ในระบบวัลคาไนซ์เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์เกิดได้เร็วข้ึน และเวลาการสกอชของยางลดลง โดย
พบว่าค่าทอร์คตํ่าสุด (ML) มีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมปริมาณของผงยางครัมบ์ ค่าทอร์คตํ่าสุดจะสัมพันธ์กับค่าความหนืดของยาง

คอมปาวด์ การเติมผงยางครัมบ์ท่ีเป็นอนุภาคของแข็งของเม็ดยางวัลคาไนซ์จะส่งผลให้ค่าความหนืดของยางคอมปาวด์เพ่ิมมาก

ขึ้นตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของผงยางครัมบ์ อีกท้ังพบกว่าการเติมผงยางครัมบ์ส่งผลต่อผลต่างค่าทอร์ค (MH-ML) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยค่าผลต่างค่าทอร์คบ่งบอกถึงปริมาณความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยง นั่นคือการเติมผงยางครัมบ์จะทําให้ปริมาณความ

หนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงเพิ่มข้ึนจนถึงการใช้ผงยางครัมบ์ท่ีปริมาณ 40 phr และหลังจากน้ันจะมีค่าคงที่ และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบการใช้ผงยางครัมบ์ท่ีขนาด 20 และ 40 เมช ท่ีปริมาณ 20 ถึง 40 phr จะให้ค่าท่ีใกล้เคียงกัน แต่ท่ี 80 phr ผง
ยางครัมบ์ขนาด 20 เมช จะให้ค่าอัตราการวัลคาไนซ์ท่ีเร็วกว่าการใช้ผงยางครัมบ์ขนาด 40 เมช อาจเนื่องจากความร้อนในการ

ผสมของขนาดอนุภาคใหญ่ท่ีปริมาณสูงกว่าส่งผลให้ยางเกิดการสกอชได้เร็วกว่า จากผลการทดลองนี้พบว่าปริมาณของผง

ยางครัมบ์จึงส่งผลตอ่สมบัติการวัลคาไนซ์ แต่ขนาดของอนุภาคจะไม่ได้ส่งผลอย่างเด่นชัดต่อสมบัติการวัลคาไนซ์ 
 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบข์นาด 20 เมชและ 40 เมช  
 

ตารางท่ี 2 สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช  
Samples ML (dN.m) MH (dN.m) MH-ML (dN.m) Ts1 (min) Tc90 (min) 
Gum NR 7.10 20.75 13.65 2.28 4.03 
20mesh-20phr 8.27 23.63 15.36 1.58 3.58 
20mesh-40phr 9.24 24.81 15.57 1.55 4.04 
20mesh-60phr 9.16 25.36 16.20 1.58 4.37 
20mesh-80phr 13.87 27.35 13.48 1.07 3.46 
40mesh-20phr 8.38 23.91 15.53 2.04 4.07 
40mesh-40phr 8.64 25.04 16.40 2.01 3.56 
40mesh-60phr 9.44 25.52 16.08 2.00 4.19 
40mesh-80phr 9.67 26.02 16.35 1.42 4.13 
 

3.2 ความหนืดมูนนี่ 
 ภาพท่ี 2 แสดงความหนืดของยางคอมปาวด์ จากผลการทดสอบพบว่าค่าความหนืดเม่ือเพ่ิมปริมาณของผงยางครัมบ์ 
เนื่องจากการใส่ผงยางครัมบ์เป็นการเพ่ิมอนุภาคของแข็งของยางวัลคาไนซ์ การใส่อนุภาคของแข็งท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้ยางคอมปาวด์

แข็งข้ึน ทําให้ไปขัดขวางการไหลส่งผลให้ความหนืดเพ่ิมข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบท้ัง 2 ขนาด พบว่าค่าความหนืดท่ีได้มี

แนวโน้มใกล้เคียงกันท่ีปริมาณถึง 60 phr แต่จะพบว่าท่ีปริมาณ 80 phr ค่าความหนืดของการใส่ผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมช 
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จะสูงกว่า 40 เมช อาจเนื่องจากขนาดอนุภาคท่ีใหญ่เม่ือใช้ปริมาณสูงส่งผลทําให้ขัดขวางการไหลของโมเลกุลยางทําให้ค่าความ

หนืดของยางเพ่ิมสูงข้ึน  
  

 
 

ภาพท่ี 2  ความหนืดของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช  
 

3.3 สมบัติเชิงกล 
 ภาพท่ี 3 แสดงความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความต้านทานต่อการฉีกขาด ของยาง
ธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช ท่ีแปรปริมาณ 20, 40, 60 และ 80 phr จากผลการทดสอบค่าความ

ต้านทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดจะให้ผลไปทิศทางเดียวกันคือ พบว่าการเติมผงยางครัมบ์ท่ีไม่เกิน 40 phr จะไม่ส่งผล
กระทบต่อค่าความต้านทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด แต่หากเติมท่ีปริมาณมากข้ึนเกิน 40 phr จะทําให้ค่าความต้านทานต่อ

แรงดึงและแรงฉีกขาดลดลง ในขณะท่ีความสามารถในการยืดจนขาดลดลงตามการเพิ่มผงยางครัมบ์ ผลของแข็งของผง
ยางครัมบ์จะไปลดความสามารถในการยืดของยางวัลคาไนซ์ และจากสมบัติการทดสอบแรงดึงพบว่าการใช้ผงยางครัมบ์ท่ี

ขนาด 40 เมช จะให้สมบัติท่ีดีกว่าขนาด 20 เมช นั่นคือผงยางครัมบ์ท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าจะให้สมบัติท่ีดีกว่าเนื่องจากพื้นท่ี

ผิวท่ีสูงกว่าเกิดผิวสัมผัสกับยางได้มากกว่าทําให้ประสิทธิภาพในการเสริมแรงเกิดข้ึนได้ดีกว่า ซ่ึงมีการศึกษาพบว่าสารตัวเติมท่ี

มีขนาดอนุภาคเล็กจะมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงได้ดีกว่าสารตัวเติมท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ (Zhang et al., 2004) 
 

 

ภาพท่ี 3 ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางธรรมชาติ 
ผสมผงยางครัมบข์นาด 20 เมชและ 40 เมช 
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ผลการทดสอบค่ามอดูลัสท่ีระยะยืด 100 และ 300% (ภาพที่ 4(ก) และ 4(ข)) และค่าความแข็ง (ภาพที่ 5) ของยาง
ธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช ท่ีแปรปริมาณ 20, 40, 60 และ 80 phr พบว่ามอดูลัสและความแข็ง

เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณผงยางครัมบ์ ความแข็งตึงท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเพิ่มอนุภาคของแข็งเข้าไปในยาง ประกอบกับผง

ยางครัมบ์ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณพันธะเชื่อมโยง จึงทําให้ค่ามอดูลัสและค่าความแข็งเพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบ

ขนาดอนุภาคพบว่าพบว่าการเติมยางผงท่ีขนาดอนุภาค 40 เมช จะให้ค่ามอดูลัสท่ีสูงกว่า 20 เมช ท่ีปริมาณการใส่สูงสุด 60 
phr แต่ท่ีปริมาณ 80 phr ค่ามอดูลัสของยางครัมบ์ขนาด 40 เมช มีค่าลดลงอาจเนื่องจากปริมาณสูง ๆ ผงยางครัมบ์ขนาดเล็ก

มีโอกาสเกิดการรวมตัวทําให้ค่าความแข็งแรงลดลง แต่อย่างไรก็ตามการใส่ผงยางครัมบ์ท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าจะให้สมบัติท่ี

ดีกว่าการใส่ผงท่ีมีขนาดใหญ่โดยสามารถใส่ได้ในปริมาณสูงสุดท่ี 60 phr ค่าความแข็งพบว่าขนาดอนุภาคท้ัง 2 ขนาดให้ค่าท่ี

ใกล้เคียงกัน     
 

 
 

ภาพท่ี 4 มอดูลัสท่ีระยะยืด 100 (ก) และ 300% (ข) ของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ความแข็งของยางธรรมชาติผสมผงยางครัมบ์ขนาด 20 เมชและ 40 เมช 
 

จากการศึกษาผลขนาดอนุภาค 20 และ 40 เมช ในปริมาณ 0, 20, 40, 60 และ 80 phr โดยสรุปได้ว่าขนาดของ

อนุภาคท่ีให้สมบัติท่ีดีท่ีสุดคือ 40 เมช โดยพิจารณาจากผลค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่ามอดูลัส สมบัติท่ีดีกว่าเนื่องจากมี

ก ข 
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ขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่าจึงทําให้มีความเข้าได้ เพราะมีขนาดเล็กมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสท่ีมากกว่าขนาดอนุภาค 20 เมช และปริมาณท่ี

ใช้ไม่ควรเกิน 60 phr และยังมีสมบัติท่ีดีขึ้น เช่น การวัลคาไนซ์ท่ีดีขึ้น การเกิดเชื่อมโยงเพ่ิมข้ึน มีค่าทอร์คสูงข้ึน มีความแข็งตึง
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่ได้ส่งผลให้ทําให้สมบัติด้านการฉีกขาดและสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงลดลง 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

ปริมาณและขนาดอนุภาคของผงยางครัมบ์ส่งผลต่อสมบัติของยางธรรมชาติ โดยทําการศึกษาแปรปริมาณและขนาด

ของผงยางครัมบ์ขนาดอนุภาคท่ีใช้ 20 และ 40 เมช ท่ีปริมาณ 0, 20, 40, 60 และ 80 phr พบว่าผงยางครัมบ์ท่ี 40 เมช จะ
ให้สมบัติท่ีดีกว่าเนื่องจากขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่าจะให้การกระจายตัวท่ีมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสระหว่างผงยางครัมบ์และยางท่ีมากกว่า

จึงส่งผลให้สมบัติท่ีดีกว่า และพบว่าปริมาณท่ีให้สมบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือปริมาณ 40 phr การใช้ผงยางครัมบ์ท่ีปริมาณไม่เกิน 
60 phr ช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกล เนื่องจากผงยางครัมบ์มีสารวัลคาไนซ์หลงเหลือ ทําให้การเติมผงยางครัมบ์ส่งผลให้ปริมาณ

พันธะเชื่อมโยงเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลปรับปรุงสมบัติเชิงกล แต่หากการใส่ท่ีปริมาณเกินกว่า 60 phr พบว่าสมบัติเชิงกลจะด้อยลง

อย่างเด่นชัด 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็น

ของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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วัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเศษกระดาษเหลือใช้ในสํานักงาน 
Composite Materials from Natural Rubber filled Office Paper Waste 

 

สุรเดช มัจฉาเวช1*  วีรชัย เก้ือไข1  จารุกิตต์ิ เจริญฤทธ์ิ1  อุไรวรรณ สุกยัง1  และสุวัฒน์ รัตนพันธ์1 
 

1สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*suradet.m@rmutsv.ac.th  

 

บทคัดย่อ  
 

เตรียมเส้นใยกระดาษจากเศษกระดาษเหลือใช้ในสํานักงานนําไปบดผสมกับยางธรรมชาติบนเคร่ืองผสมสองลูกกลิ้ง 
ทําการศึกษาผลของขนาดเส้นใยกระดาษท่ีแตกต่างกันสองขนาด (20 และ 40 เมช) และผลของปริมาณเส้นใยกระดาษ (0, 10, 
20, 30 และ 40 phr) ต่อลักษณะการวัลคาไนซ์และสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทท่ีเตรียมได้ จากการศึกษาพบว่าลักษณะ
การวัลคาไนซ์ของคอมโพสิทท่ีผสมเส้นใยกระดาษท้ังสองขนาดแสดงพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ของยางท่ีไม่แตกต่างกัน นั่นคือ 
ท้ังค่าทอร์กตํ่าสุดและค่าทอร์กสูงสุดจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณของเส้นใยกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามค่าเวลาการสก๊อซ
และเวลาการวัลคาไนซ์ของคอมโพสิทท่ีเติมเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช จะมีค่าท่ีสูงกว่าการเติมเส้นใยกระดาษขนาด 20 เมช 
นอกจากน้ียังพบว่าสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทในส่วนของค่าโมดุลัสและค่าความแข็งจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณของเส้นใย
กระดาษเพิ่มสูงข้ึน โดยเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช จะให้ค่าโมดุลัสสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาด 20 เมช เช่นเดียวกับ
ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดจนขาด อย่างไรก็ตามวัสดุคอมโพสิทท่ีเติมเส้นใยกระดาษท้ังสองขนาด
แสดงแนวโน้มในการลดสมบัติความต้านต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และการผิดรูปเนื่องจากการกด เม่ือเติมเส้นใย
กระดาษท่ีปริมาณสูง 
 

คําสําคัญ: คอมโพสิท  ยางธรรมชาติ  เส้นใยกระดาษ 
 

Abstract 
 

Paper fiber from office paper waste was mixed with natural rubber on two roll mill. The effect 
of two different size fibers (20 and 40 mesh) and paper fiber contents on vulcanization characteristics 
and mechanical properties were investigated. It was found that the composite materials filled with different 
two size fibers showed insignificantly different on vulcanization characteristics. Both of minimum torque 
and maximum torque increased with increasing paper fiber content. However, the composites filled 40 
mesh paper fiber showed higher values of scorch time and cure time than that of composites filled 20 
mesh paper fiber. Moreover, the mechanical properties based on modulus and hardness increased with 
increasing paper fiber content. Modulus, tensile strength and elongation at break of composites filled 40 
mesh paper fiber showed slightly higher than that for 20 mesh paper fiber. However, the composites materials 
filled with different two size fibers showed decreasing trends of tensile strength, elongation at break and 
compression set at high paper fiber loading.  
 

Keywords: composite, natural rubber, paper fiber  
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันการใช้งานของกระดาษท่ีผลิตออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์มีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงมีกระดาษบางส่วนหลังจากการใช้

งานแล้วจะถูกนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งหรือท่ีเรียกว่า “การรีไซเคิล” นอกจากน้ีอาจมีการนํากระดาษท่ีใช้แล้วมาใช้

ใหม่อีกครั้งโดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพท่ีเรียกว่า “การใช้ซํ้า” อย่างไรก็ตามอัตราการนํากระดาษไปใช้

ประโยชน์ใหม่ยังคงเป็นอัตราท่ีต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณของกระดาษท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ หาก

ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์กระดาษท่ีเหลือก็จะกลายเป็นขยะท่ีจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการนําไปกําจัดด้วยวิธีการเผา 
การฝังกลบ หรือการกําจัดไม่ถูกวิธี  ดังนั้นจึงทําให้เกิดแนวคิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกระดาษท่ีใช้แล้วให้มากข้ึนโดยการนํามาใช้

เป็นสารตัวเติมในยางคอมปาวด์ จากลักษณะของเนื้อเย่ือกระดาษท่ีผลิตมาจากเย่ือไม้ซ่ึงเป็นเส้นใยเซลลูโลส สามารถย่อย
สลายทางชีวภาพ และมีราคาตํ่า จึงมีโอกาสท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์เป็นสารตัวเติมได้ โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการนําเส้นใย

กระดาษจากเศษกระดาษท่ีใช้งานแล้วในสํานักงาน นํามาเตรียมเพ่ือจะนําไปเติมลงไปในคอมปาวด์ของยางธรรมชาติร่วมกับ

สารเคมีต่าง ๆ โดยทําการศึกษาขนาดของเส้นใยกระดาษท่ีแตกต่างกัน 2 ขนาดร่วมกันกับการศึกษาผลของปริมาณกระดาษ

ต่อพฤติกรรมการวัลคาไนซ์และสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิท เช่น ความต้านต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด 
ความต้านทานต่อการสึกหรอ และการผิดรูปเนื่องจากการกด ซ่ึงวัสดุคอมโพสิทท่ีเตรียมได้จะเป็นการนําเศษวัสดุเหลือใช้

ร่วมกันกับการนํายางธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวัตถุดิบหลักในประเทศไทยท่ีมีการผลิตและส่งออกมากท่ีสุด 
ในโลก แต่มีปัญหาเร่ืองราคายางดิบตกตํ่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติให้มากข้ึนได้อีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาผลของขนาดและปริมาณของเส้นใยกระดาษท่ีใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพ่ือเตรียมวัสดุคอมโพสิท 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ทัศนีย์ (2544) ได้ทําการศึกษาโดยการนํากระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้เป็นสารตัวเติมเสริมประสิทธิภาพในพลาสติก

คอมโพสิท จากผลการทดลองพบว่าการใช้มาเลอิกแอนไฮไดรด์กราฟต์พอลิโพรพิลีน (MAPP) และการใช้กรดอะไลลิคกราฟต์

พอลิโพรพิลีน (AAPP) ในปริมาณท่ีไม่มากนัก จะช่วยปรับปรุงสมบัติให้ดีย่ิงข้ึน โดยค่าความทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) 
มีค่าสูงข้ึนเท่ากับ 57 MPa และค่าความแข็งแรงของโครงสร้าง (unnoctched izod impact strength) เท่ากับ 212 J/mm2 

Qiao และคณะ (2003) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระดาษท่ีผ่านการล้างน้ําหมึกมาเป็นสารตัวเติมเสริม

ประสิทธิภาพในพอลิโพรพิลีน โดยทําการเปรียบเทียบสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ (coupling agent) ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พอลิ

โพรพิลีนกราฟต์มาลีอิกแอนไฮไดร์ (MAPP), กรดสเตียริก (SA), และ ไททาเนท (NDZ-101) โดยได้ทําการศึกษาลักษณะทาง

โครงสร้าง ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงความร้อนของคอมโพสิทท่ีเตรียมได้ จากการทดลองพบว่า 
พอลิโพรพิลีนกราฟต์มาลีอิกแอนไฮไดรด์ (MAPP) จะให้ผลของการยึดติดระหว่างกระดาษที่ผ่านการล้างน้ําหมึกและพอลิโพรพิ

ลีนท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ีความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการตกผลึกของคอมโพสิทยังมีค่าสูงข้ึน อีกท้ังการใช้สารช่วยเพ่ิมความ

เข้ากันได้ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสถียรต่อความร้อนด้วย 
Nashar และคณะ (2004) ได้นําเศษกระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติและยาง

ไนไตรล์คอมโพสิท โดยได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวและท่ีผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยโซเดียมซิลิเกตกับแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อสมบัติเชิงกล (mechanical properties) และสมบัติทางไฟฟ้า 
(electrical properties) จากการทดลองพบว่าการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีปริมาณ 40 phr ท่ีผ่านการปรับปรุงสภาพผิวจะ

ให้สมบัติท้ังเชิงกลและทางไฟฟ้าท่ีดีกว่าการใช้กระดาษท่ีไม่ผ่านการปรับปรุงสภาพผิว 
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ปิยะพงษ์ (2548) ได้ทําการศึกษาการนํากระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นสารตัวเติมในยางคอมปาวด์ โดย
ได้ทําการศึกษาผลของน้ําหมึกในกระดาษหนังสือพิมพ์ต่อสมบัติของยางคอมปาวด์และยางวัลคาไนซ์ โดยเลือกใช้เศษกระดาษ

หนังสือพิมพ์ท่ีผ่านและไม่ผ่านการล้างน้ําหมึกท่ีมีขนาด 50 เมช ในปริมาณ 10 phr พบว่าสมบัติของยางคอมปาวด์และยางวัล

คาไนซ์ท่ีได้ไม่แตกต่างกัน จึงเลือกใช้เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ผ่านการล้างน้ําหมึกมาศึกษาผลของขนาดและปริมาณเศษ

กระดาษหนังสือพิมพ์ ซ่ึงพบว่าเม่ือปริมาณเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เพ่ิมขึ้น มีผลทําให้เวลาสก๊อชและเวลาสุกของยางมี

แนวโน้มลดลง ส่วนค่าความหนืดมูนนี่ ค่าโมดุลัส ค่าความแข็ง และค่าการเสียรูปเนื่องจากการกดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และพบว่า

ขนาดของเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีผลต่อสมบัติของยางวัลคาไนซ์มากนัก 
กนกวรรณ (2549) ได้ทําการศึกษาผลของการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติและยาง

ธรรมชาติอิพอกไซด์ โดยได้ทําการศึกษาอิทธิพลของปริมาณกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ี 0 ถึง 40 phr พบว่าเม่ือปริมาณของ

กระดาษหนังสือพิมพ์เพ่ิมข้ึน เวลาสก๊อช เวลาสุก ค่าความทนทานต่อแรงดึง และค่าความสามารถในการยืดของยางมีแนวโน้ม
ลดลด ส่วนค่าความหนืดมูนนี่ ค่าโมดุลัส ค่าความทนทานต่อการฉีกขาด ค่าความแข็ง ค่าการเสียรูปเนื่องจากการกด และค่า
การดูดซึมน้ํา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่ายางธรรมชาติอิพอกไซด์จะให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงและความสามารถ

ในการยืดของยางตํ่ากว่ายางธรรมชาติและจะลดลงตามปริมาณหมู่อิพอกไซด์ท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ค่าการเสียรูปเนื่องจากการกดของ

ยางธรรมชาติอิพอกไซด์จะดีกว่ายางธรรมชาติ 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเตรียมและคัดขนาดกระดาษ 
นํากระดาษเหลือใช้จากสํานักงานมาฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นใช้กรรไกรตัดให้ได้ขนาดประมาณ 2-3 นิ้ว แล้วนําไป

ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นน้ําผลไม้ เสร็จแล้วจึงนําไปร่อนกําหนดขนาดด้วยตะแกรงขนาด 20 และ 40 เมช แล้วนําเย่ือ
กระดาษท่ีได้ไปอบไล่ความชื้นท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

4.2 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ 
นําเส้นใยกระดาษที่เตรียมได้จากหัวข้อ 4.1 มาบดผสมลงในสูตรยาง โดยการแปรปริมาณท่ี 0, 10, 20, 30 และ 40 

phr และใช้สูตรในการทดลอง ตามตารางท่ี 1 แล้วนํามาบดผสมด้วยเคร่ืองผสมยางสองลูกกลิ้ง โดยลําดับข้ันตอนการผสมเป็น

ดังข้อมูลในตารางท่ี 2 หลังจากน้ันจึงนํายางที่รีดออกมาเป็นแผ่นวางท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องอย่างน้อย 12 ชั่วโมงแล้วจึงนํายาง
คอมปาวด์ท่ีเตรียมได้ไปทําการทดสอบสมบัติการวัลคาไนซ์ แล้วจึงนําไปอัดเบ้าตามระยะเวลาการวัลคาไนซ์ท่ีหาได้และนําไป

ทดสอบสมบัติอ่ืนเชิงกลต่อไป 
 

ตารางท่ี 1 สูตรยางท่ีใช้ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ 
สารเคมี ปริมาณ (phr) 

STR 5L 100 
ZnO 5 
Stearic acid 1 
BHT 1 
TBBS 1 
Sulphur 2.5 
Paper fiber 0, 10, 20, 30 และ 40 phr 
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ตารางท่ี 2 ลําดับข้ันตอนการผสมยางกับสารเคมี 
ลําดับการใส่สารเคมี ส่วนผสม เวลาผสม (นาที) 

1 STR 5L 2 
2 Stearic acid 1 
3 ZnO+Paper fiber 10 
4 Antioxidant 1 
5 Accelerator 1 
6 Sulphur 2 

   
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 สมบัติการวัลคาไนซ์ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ 
 สมบัติการวัลคาไนซ์ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ แสดงดังภาพท่ี 1 และสรุปค่าไว้ใน

ตารางท่ี 3  

 
 
ภาพท่ี 1 ลักษณะการวัลคาไนซ์ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 3 สมบัติการวัลคาไนซ์ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณต่าง ๆ 
Paper fiber 

size  
(mesh) 

Paper fiber 
content 

(phr) 

tS1 
(min) 

tC90 
(min) 

ML 
(dN.m) 

MH 
(dN.m) 

MH-ML 
(dN.m) 

20 0 4.32 6.61 7.14 26.12 18.98 
 10 2.69 4.52 8.43 32.46 24.03 
 20 2.67 4.84 9.38 36.01 26.63 
 30 2.65 4.66 9.21 41.84 32.63 
 40 1.88 4.63 13.94 50.33 36.39 

40 10 3.47 5.62 8.25 30.98 22.73 
 20 3.58 5.48 8.74 34.20 25.46 
 30 3.55 5.90 10.68 43.94 33.26 
 40 3.40 6.01 12.88 49.73 36.85 

 

จากภาพท่ี 1 พบว่า ลักษณะการวัลคาไนซ์ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีเตรียมท้ัง 20 
เมช และ 40 เมช แสดงพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ของยางท่ีไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ค่าทอร์กของยางวัลคาไนซ์ท้ังในกรณีของค่า

ทอร์กต่ําสุด (ML) และค่าทอร์กสูงสุด (MH) จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของเส้นใยกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย ท้ังนี้เนื่องจากเส้น

ใยกระดาษซ่ึงปกติจะมีความแข็งมากกว่ายาง การเพิ่มปริมาณของเส้นใยกระดาษจึงเป็นการเพ่ิมสัดส่วนของของแข็งลงไปใน

ยางทําให้ความหนืดของยางเพิ่มสูงข้ึน อีกท้ังการเพ่ิมปริมาณของเส้นใยกระดาษจะมีผลทําให้การเกี่ยวพันระหว่างสายโซ่

โมเลกุลยางและเส้นใยกระดาษมีค่าสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลทําให้ค่าความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงในยางวัลคาไนซ์เพ่ิมข้ึนได้ด้วย 
ซ่ึงค่าความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงจะสอดคล้องกับค่าความแตกต่างของค่าทอร์กสูงสุดและตํ่าสุด (MH-ML) ดังแสดงค่าใน
ตารางที่ 3 ซ่ึงจะสัมพันธ์กับระดับการวัลคาไนซ์หรือระดับการเกิดพันธะเชื่อมโยงที่สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความหนาแน่น

ของพันธะเชื่อมโยงของยางวัลคาไนซ์ได้อีกทาง (Ismail and Poh 2000, Salaeh and Nakason, 2012)  นอกจากนี้จากค่า

เวลาการสกอซ (ts1) และเวลาการวัลคาไนซ์ (tc90) ในตารางท่ี 3 พบว่าเวลาการสก๊อชและเวลาการวัลคาไนซ์ของวัสดุ

คอมโพสิทท่ีเติมเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช มีค่าท่ีสูงกว่าการเติมเส้นใยกระดาษขนาด 20 เมช ท้ังนี้อาจเกิดจากธรรมชาติ

ของเส้นใยกระดาษท่ีมีความเป็นข้ัวมากกว่ายางธรรมชาติ จึงส่งผลทําให้เกิดการดูดซับของสารวัลคาไนซ์บนเส้นใยกระดาษ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสารตัวเร่งท่ีมีความเป็นข้ัวสูง สามารถเกิดการดูดซับได้ง่ายระหว่างกระบวนการวัลคาไนซ์ โดยเส้นใยขนาด 
40 เมช ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กกว่า แต่มีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสเยอะกว่า ทําให้เกิดการดูดซับสารตัวเร่งท่ีเติมลงไปได้มากกว่า ดังนั้นระยะเวลา
การสก๊อชและเวลาการวัลคาไนซ์ของยางท่ีเติมเส้นใยขนาด 40 เมช จึงยาวกว่าเม่ือเทียบกับการใช้เส้นใยขนาด 20 เมช 

 

5.2 สมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ 
การทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ โมดูลัสท่ีระยะยืด 100 และ 300 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานต่อแรงดึง (tensile 

strength) ความสามารถในการยืดจนขาด (elongation at break) ค่าการผิดรูปเนื่องจากการกด (compression set) และ
ค่าความแข็ง (hardness) ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 2–4 
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ภาพท่ี 2 ค่าโมดุลัสท่ีระยะยืด 100% และ 300% ของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณต่าง ๆ 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงผลค่าโมดุลัสท่ีระยะยืด 100% และ 300% พบว่าค่าโมดุลัสของยางจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ

ปริมาณของเส้นใยกระดาษเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังนี้เป็นเพราะเส้นใยกระดาษซ่ึงมีความแข็งแรงมากกว่ายางซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นตัวรับแรง  
ท่ีส่งผ่านมาจากยางธรรมชาติเม่ือเกิดการดึงยืด ทําให้ต้องใช้แรงมากข้ึนในการยืด จึงทําให้ค่าโมดูสัสสูงข้ึนเม่ือปริมาณเส้นใย

เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้หากพิจารณาระหว่างขนาดของเส้นใยกระดาษพบว่าเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช จะให้ค่าโมดุลัสสูง

กว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาด 20 เมช อย่างไรก็ตามท่ีระดับการเติมเส้นใยกระดาษสูงกว่า 20 phr ค่าโมดุลัสของการเติมเส้น
ใยกระดาษขนาด 40 เมช มีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนตํ่ากว่า ขนาด 20 เมช ท้ังนี้อาจเนื่องจากเม่ือปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน เส้นใยขนาดเล็ก  
จะมีโอกาสม้วนและจับกันเป็นกลุ่มก้อนได้ง่ายกว่าเส้นใยขนาดใหญ่ ดังนั้นการส่งแรงระหว่างเส้นใยกระดาษไปสู่ยางจึงอาจลด

ต่ําลง 

 
ภาพท่ี 3 ความต้านทานต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดจนขาดของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษ

ท่ีปริมาณต่าง ๆ 
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และจากภาพท่ี 3 (a) และ 3 (b) พบว่าค่าความต้านทานต่อแรงดึง และค่าความสามารถในการยืดจนขาด ของวัสดุ
คอมโพสิทท่ีใช้เส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช ให้ค่าท่ีสูงกว่าเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการเติมเส้นใยกระดาษขนาด 20 เมช ท่ี
ปริมาณการเติมเท่ากัน ท้ังนี้เนื่องจากเส้นใยกระดาษขนาด 20 เมช ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีมีขนาดใหญ่และมีเส้นใยยาวปะปนอยู่

มากกว่าเส้นใยขนาดเล็ก จึงมีโอกาสทําให้เส้นใยเกิดการจับตัวกันในลักษณะการรวมตัวกันเองของเส้นใยกระดาษเป็นกลุ่มก้อน

ได้ง่ายกว่า เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างเส้นใยเซลลูโลสในโครงสร้างโมเลกุลของกระดาษด้วยกันเอง ดังนั้นจึงทําให้

เส้นใยท่ียาวกว่ากระจายตัวในยางได้ต่ํากว่า ประสิทธิภาพในการเสริมแรงของวัสดุคอมโพสิทท่ีเตรียมได้จึงมีค่าตํ่ากว่าเล็กน้อย

เม่ือเทียบกับการใช้เส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช อย่างไรก็ตามวัสดุคอมโพสิทท้ังสองชนิดท่ีเติมเส้นใยขนาดแตกต่างกันจะ

แสดงแนวโน้มของสมบัติเชิงกลท่ีเหมือนกัน นั่นคือท้ังค่าความต้านทานต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดจนขาดจะมีค่า

ลดลงเม่ือเพ่ิมปริมาณของเส้นใยกระดาษสูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อปริมาณเส้นใยทีเพ่ิมมากข้ึนอาจจะไปขัดขวางการตกผลึก

ขณะดึงยืดของยางธรรมชาติ ทําให้ระยะยืดและแรงท่ีใช้ดึงยืดจนขาดลดลง  นอกจากนี้การเติมเส้นใยลงไปในยางทําให้เกิด

พ้ืนท่ีอ่อนแอในยาง (weak sites) การส่งผ่านแรงจึงเป็นไปอย่างไม่สมํ่าเสมอ ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่าความสามารถ

ในการดึงยืดจนขาดจึงลดลงเม่ือปริมาณเส้นใยเพ่ิมขึ้น  (De  et  al.,  2004)   

 
ภาพที่ 4 ค่าการผิดรูปเนื่องจากการกดและค่าความแข็งของวัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณต่าง ๆ 

 

จากภาพท่ี 4 พบว่าค่าการผิดรูปเนื่องจากการกดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับสูตรยางท่ีไม่เติมเส้นใย

กระดาษ (0 phr) โดยค่าท่ีต่ําของสูตรยางท่ีไม่เติมเส้นใยกระดาษหมายถึงยางมีการผิดรูปน้อย สามารถคืนรูปได้ดีหลังจากการกด 
ท้ังนี้เนื่องจากในข้ันตอนการทดลอง เม่ือยางถูกกดไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ โมเลกุลของยางจะไหลไปตามแรงกดน้ัน พันธะการ

เชื่อมโยงท่ีมีอยู่ในโมเลกุลยางจะเป็นตัวท่ีดึงยางให้คืนรูปกลับมาได้เม่ือเอาแรงนั้นออกไป ส่วนการมีสัดส่วนของเส้นใยกระดาษ

จะทําให้ค่าความสามารถในการผิดรูปท่ีสูงข้ึน เนื่องจากการมีสัดส่วนของเส้นใยกระดาษโดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีปริมาณสูง ๆ จะ
ทําให้ยางมีสมบัติความเป็นอิลาสติก (elastic) ลดลง เพราะเส้นใยกระดาษแข็ง และความสามารถในการยืดหยุ่นตํ่ากว่ามาก 
เม่ือเทียบกับยางธรรมชาติ นอกจากนี้การเพ่ิมปริมาณของเส้นใยกระดาษยังมีผลต่อค่าความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน เนื่องจากการเกี่ยวพันกันระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางและเส้นใยกระดาษท่ีเติมลงไป โดยส่วนของโมเลกุลท่ีเคลื่อนไหว

ได้ยาก จะทําให้ได้ยางท่ีแข็งและมีความยืดหยุ่นลดลง จากภาพท่ี 4 ยังพบว่าการเพ่ิมสัดส่วนของเส้นใยกระดาษมีผลทําให้

ความแข็งของยางเพ่ิมข้ึนด้วย โดยมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันท้ังสองกรณีท่ีเติมเส้นใยท้ัง 2 ขนาด โดยค่าความแข็งจะมี
ความสอดคล้องกับทอร์กการวัลคาไนซ์และค่าโมดูลัสท่ีระยะยืด 100% และ 300% นั่นคือจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณของเส้น
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ใยกระดาษเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้การเพิ่มสัดส่วนของเส้นใยกระดาษก็จะมีส่วนทําให้พันธะการเชื่อมโยงเพ่ิมสูงข้ึนด้วย ซ่ึง
สอดคล้องกับความแตกต่างของค่าทอร์กตํ่าสุด-สูงสุดของวัสดุคอมโพสิทท่ีเตรียมได้ด้วย  

 
6. สรุปผลการวิจัย     
 

การศึกษาผลของขนาดและปริมาณของเส้นใยกระดาษท่ีใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพ่ือเตรียมวัสดุคอมโพสิท

พบว่าการเติมเส้นใยกระดาษในยางธรรมชาติท้ังขนาด 20 เมชและ 40 เมช จะแสดงพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ของยางที่ไม่

แตกต่างกันมากนัก  โดยค่าทอร์กตํ่าสุดและค่าทอร์กสูงสุดจะเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณของเส้นใยกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเพ่ิม

สดัส่วนของแข็งจากเส้นใยกระดาษลงไปในยางทําให้ความหนืดของยางเพ่ิมสูงข้ึน สําหรับค่าเวลาการสก๊อซและเวลาการวัลคา

ไนซ์ของคอมโพสิทท่ีเติมเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช จะมีค่าท่ีสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเติมเส้นใยกระดาษขนาด 20 
เมช นอกจากนี้การเติมเส้นใยกระดาษยังมีผลทําให้ค่าโมดุลัสและค่าความแข็งเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณของเส้นใยกระดาษเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยเส้นใยกระดาษขนาด 40 เมช จะให้ค่าโมดุลัสสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาด 20 เมช ท่ีปริมาณการเติมเส้นใยกระดาษ

ท่ีปริมาณไม่สูงมากนัก แต่เม่ือเพ่ิมปริมาณของเส้นใยกระดาษสูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของค่าโมดุลัสของเส้นใยกระดาษขนาด 40 
เมช ต่ํากว่าเส้นใยกระดาษขนาด 20 เมช เล็กน้อย ซ่ึงอาจเกิดการรวมตัวของเส้นใยกระดาษท่ีปริมาณสูง ๆ อย่างไรก็ตามการ
เติมเส้นใยกระดาษในยางธรรมชาติจะทําให้ค่าความต้านต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และการคืนรูปเนื่องจาก

การกดลดลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเพ่ิมปริมาณของเส้นใยกระดาษสูงข้ึน 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง 
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The Feasibility Study of Using Calcium Carbonate from Blood Cockle  
Shell as Filler in Natural Rubber 

 

วาสนา หมัดลา่เตะ1  และวัชรินทร์ สายนํ้าใส1* 
 

1หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
*watcharin.sa@skru.ac.th  

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเตรียมจากเปลือกหอยแครงเป็น

สารตัวเติมในยางธรรมชาติ เปรียบเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนตในทางการค้า ในปริมาณ 0-80 phr โดยศึกษาผลของปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนตต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ และสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติ พบว่าเม่ือปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้เวลาวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้มลดลง ส่วนอัตราการวัลคาไนซ์มีแนวโน้มสูงข้ึน ความแข็งและปริมาณ
การเชื่อมโยงมีค่าสูงข้ึน ส่วนความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความต้านทานต่อการฉีกขาด และการยึดติด
ระหว่างยางกับแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าลดลง ยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเตรียมจากเปลือกหอยแครงมีลักษณะ
การวัลคาไนซ์ และสมบัติทางกายภาพต่ํากว่ายางธรรมชาติท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในทางการค้าอยู่เล็กน้อย และสามารถ
ใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติได้  
 
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ  แคลเซียมคาร์บอเนต  เปลือกหอยแครง  สมบัติทางกายภาพ  
 

Abstract 
 

This research aims to study the feasibility of using calcium carbonate (CaCO3) from Blood cockle 
shell as filler in natural rubber. Comparative study with the commercial CaCO3 grade was investigated in 
the range of 0-80 phr on cure characteristics and physical properties of rubber. The results showed that 
cure time slightly decreased with increasing amount of CaCO3, but the cure rate index of compound rubber 
increased. Moreover, hardness and crosslink density improved; on the other hand, the tensile strength, 
elongation at break, tear resistance and also, the rubber-filler interaction decreased. Cure characteristics 
and physical properties of CaCO3 prepared from Blood cockle shell-filled natural rubber slightly lower 
than commercial CaCO3 grade-filled natural rubber; can be used as filler in natural rubber.  
 
Keywords: natural rubber, calcium carbonate, blood cockle shell, physical properties  
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติได้จากต้นยางพันธุ์ Havea brasiliensis นิยมปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

ประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นต้น ในปี 2559 ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิต 4.9 ล้าน
ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของผลผลิตโลก (กฤษณี พิสิฐศุภกุล และคณะ, 2560) ความต้องการใช้ยางท่ัวโลกมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทาง

วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่ต้องมีการผสมสารเคมีโดยเฉพาะ

สารตัวเติม (filler) เพ่ือปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนําไปใช้งาน เพ่ือช่วยในกระบวนการ

ผลิตและขึ้นรูปยาง และเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย สารตัวเติมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือสารตัวเติมกลุ่มท่ีเสริมแรงและ

กลุ่มท่ีไม่เสริมแรง (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2528) ปริมาณการใช้สารตัวเติมมีตั้งแต่ 20-150 ส่วนต่อยางหนึ่งร้อยส่วนโดยน้ําหนัก 
(parts (by weight) per hundred rubber, phr) ขึ้นอยู่กับชนิดของสารตัวเติม จุดประสงค์ของการใช้สารตัวเติม สมบัติและ

ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ  
สารตัวเติมส่วนใหญ่ท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์ยางเป็นวัสดุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น 

แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate, CaCO3) ซ่ึงเป็นสารตัวเติมในกลุ่มท่ีไม่เสริมแรง เตรียมได้จากการขุดเจาะหรือ

ระเบิดของชั้นดินและภูเขา รวมท้ังการผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบ สารเคมี และ
พลังงานในกระบวนการผลิตสารตัวเติมอย่างมหาศาล (ปุญญานิช อินทรพัฒน์, 2555) ส่งผลต่อระบบนิเวศท่ีถูกทําลาย 
ทรัพยากรที่ลดลง และอาจมีการปนเป้ือนของสารมลพิษต่าง ๆ ลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ แคลเซียมคาร์บอเนตในทางการค้าแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดหินปูนบดมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 700-5,000 นาโนเมตร และแคลเซียมคาร์บอเนต

ชนิดตกตะกอนมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยตํ่ากว่า 40 นาโนเมตร (Mujkanovic et al., 2009) แคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างผลึก 
3 แบบ คือ แคลไซต์ (calcite) อะราโกไนต์ (aragonite) และวาเทอร์ไรต์ (vaterite) (Nan et al., 2008) ซ่ึงแคลไซต์เป็น

โครงสร้างผลึกท่ีเสถียรท่ีสุดและวาเทอร์ไรต์จะมีความเสถียรน้อยท่ีสุด ในธรรมชาติพบวัสดุหลายชนิดท่ีมีส่วนประกอบหลักเป็น

แคลเซียมคาร์บอเนต เช่น ปะการัง เปลือกไข่ กระดองหมึก เปลือกหอย ซ่ึงเปลือกหอยจะประกอบด้วยสารจําพวกแคลเซียม

คาร์บอเนตมากถึงร้อยละ 95-99 และมีโปรตีนเป็นสารเชื่อมต่อร้อยละ 0.1-5.0 โดยน้ําหนัก (Kaplan, 1998)  
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะนําเปลือกหอยแครง (Blood cockle shell) ซ่ึงมีอย่างมากมายในท้องถ่ินและเป็นวัสดุ

เหลือท้ิง มาเตรียมเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและศึกษาความเป็นไปได้ในการนํามาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพ่ือ

ทดแทนแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าซ่ึงเตรียมมาจากหินปูนและกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี โดยเปรียบเทียบผลของ

ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเตรียมจากเปลือกหอยแครงและทางการค้าต่อสมบัติของยางธรรมชาติในช่วง 0-80 phr 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

2.1 การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง  
เก็บตัวอย่างเปลือกหอยแครง จากเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา นําตัวอย่างเปลือกหอยมาล้างด้วยน้ําสะอาด แล้ว

นําไปอบจนแห้ง หลังจากนั้นบดให้ละเอียด แล้วนํามาร่อนด้วยตะแกรงร่อนท่ีมีขนาด 80 แมช ได้เป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนต

จากเปลือกหอยแครง หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction, XRD) 
 

2.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ  
นําผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่เตรียมได้จากเปลือกหอยแครงมาใช้เป็นสารตัวเติมสําหรับยางธรรมชาติ เปรียบเทียบกับ

แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า ในปริมาณ 0-80 phr ตามสูตรทดลองในตารางท่ี 1 โดยนํายางธรรมชาติมาผสมกับสารเคมี

ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 แล้วนํายางคอมพาวนด์ท่ีเตรียมได้ มาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเครื่อง Moving 
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die rheometer (MDR) (Gotech รุ่น MD 3000A) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส อัด
เบ้ายางคอมพาวนด์เป็นแผ่นทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94  

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณของยางและสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 
ยางและสารเคมี ปริมาณ (phr) 

STR 201 100 100 100 100 100 
Stearic acid 2 2 2 2 2 
Zinc oxide 5 5 5 5 5 
MBT2 1 1 1 1 1 
CaCO3

3 0 20 40 60 80 
Sulphur 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

1ยางธรรมชาติ, 22-Mercaptobenzothiazole, 3แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า และจากเปลือกหอยแครง 
 

จากนั้นนํามาทดสอบสมบัติด้านการดึง (tension properties) ตามมาตรฐาน ASTM D412-98a และทดสอบความ

ต้านทานต่อการฉีกขาด (tear resistance) ตามมาตรฐาน ASTM D624-98 โดยใช้เคร่ือง Universal Testing Machine ย่ีห้อ 
NRI universal testing machine รุ่น NRI-TS500-20B ด้วยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที และทดสอบความแข็ง 
(hardness) ตามมาตรฐาน ASTM D1415-99 ด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบ IRHD dead load ทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ 
รายงานผลด้วยค่าเฉล่ีย ทดสอบปริมาณการเชื่อมโยงด้วยวิธีการบวมพองในทอลูอีน (Cunneen and Russell, 1970) และ
ทดสอบสัณฐานวิทยาโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเตรียมได้จากเปลือกหอยแครงและแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า มีโครงสร้างผลึกท่ี

แตกต่างกัน ภาพท่ี 1 กล่าวคือแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้ามีลักษณะผลึกแบบแคลไซต์ ซ่ึงมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรอม

โบฮีดรัล (rhombohedral) ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเตรียมได้จากเปลือกหอยแครงมีลักษณะผลึกแบบอะราโกไนต์ ท่ีมี

โครงสร้างผลึกเป็นแบบออร์โธรอมบิก (orthorhombic) ซ่ึงผลึกแบบอะราโกไนต์จะมีความเสถียรน้อยกว่าผลึกแบบแคลไซต์ 
หากได้รับความร้อนในช่วง 500-700 องศาเซลเซียสจะเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไปเป็นแบบแคลไซต์ได้ (สุภกร บุญยืน และคณะ, 
2558) ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาวะในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีแตกต่างกัน 

 
ภาพท่ี 1  พีคการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตและผลึกมาตรฐานด้วยเทคนิค XRD 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2060 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2088 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การผสมแคลเซียมคาร์บอเนตลงในสูตรยางธรรมชาติ ท้ังแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า และแคลเซียมคาร์บอเนตท่ี

เตรียมได้จากเปลือกหอยแครง มีผลให้เวลาวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์ลดลง แสดงดังภาพท่ี 2 (ก) ท้ังนี้เนื่องจากสภาพความ

เป็นด่างของแคลเซียมคาร์บอเนตจะทําให้ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์เกิดได้เร็วข้ึน (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2528) 
และอัตราการวัลคาไนซ์มีค่าสูงข้ึน ดังภาพที่ 2 (ข) ซ่ึงการเพ่ิมปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตทําให้อัตราการวัลคาไนซ์สูงข้ึน 
และเกือบจะคงท่ีเม่ือปริมาณมากกว่า 40 phr ในการทําผลิตภัณฑ์ยาง เวลาวัลคาไนซ์ท่ีลดลงและอัตราการวัลคาไนซ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
จะทําให้ความสามารถในการผลิตชิ้นงานต่อหน่วยเวลาสูงข้ึนด้วย ซ่ึงเป็นผลดีต่อต้นทุนในการผลิต 
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ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและทางการค้า

เป็นสารตัวเติม (ก) เวลาวัลคาไนซ์และ (ข) อัตราการวัลคาไนซ์ 
 

ความแข็งของยางวัลคาไนซ์มีค่าสูงข้ึนตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยยางท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตทาง

การค้ามีค่าความแข็งสูงกว่ายางท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีได้จากเปลือกหอยแครง ดังภาพท่ี 3 (ก) ท้ังนี้เป็นผลมาจากขนาด

ของอนุภาคของผงแคลเซียมคาร์บอเนต โดยขนาดอนุภาคท่ีเล็กว่าจะทําให้ค่าความแข็งเพ่ิมข้ึนได้มากกว่า (พรพรรณ นิธิอุทัย, 
2540) ซ่ึงขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่านี้ สามารถจะเกิดอันตรกิริยากับยางได้มากกว่า เนื่องจากมีพื้นท่ีผิวมาก ส่งผลให้ปริมาณการ

เชื่อมโยงสูงกว่าด้วย ดังภาพท่ี 3 (ข) ซ่ึงยางท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า มีปริมาณการเชื่อมท่ีสูงกว่ายางท่ีผสม

แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีได้จากเปลือกหอยแครง 
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ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและทางการค้าเป็น

สารตัวเติม (ก) ความแข็ง และ (ข) ปริมาณการเชื่อมโยง 
 

เม่ือเพ่ิมปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความ
ต้านทานต่อการฉีกขาดมีค่าลดลง แสดงดังภาพท่ี 4 (ก), 4 (ข) และ 4 (ค) ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจาก แคลเซียมคาร์บอเนตเป็น

สารตัวเติมในกลุ่มท่ีไม่เสริมแรง เม่ือเติมลงไปในยางจะทําให้สมบัติเชิงกลมีค่าลดลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต       

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2061



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2089 

ท่ีเพ่ิมข้ึน (พงษ์ธร แซ่อุย, 2548) นอกจากนี้แคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึงเป็นสารตัวเติมอนินทรีย์ เม่ือเติมลงไปในยางธรรมชาติ    
ซ่ึงเป็นสารไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูง จะทําให้แคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน (Sobhy et al., 2003; 
Wang et al., 2011) และอาจมีการยึดติดหรืออันตรกิริยาระหว่างยางกับสารตัวเติม (rubber-filler interaction) ไม่ดี ส่งผล
ให้สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลลดลง ซ่ึงจะได้พิจารณาต่อไปในภายหลัง ยางธรรมชาติท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตจาก

เปลือกหอยแครงเป็นสารตัวเติมมีค่าความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความต้านทานต่อการฉีกขาด

ต่ํากว่ายางท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าเป็นสารตัวเติม ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากขนาดอนุภาคของผงแคลเซียมคาร์บอเนต

จากเปลือกหอยแครงท่ีใหญ่กว่าขนาดอนุภาคของแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า ดังกล่าวแล้วข้างต้น   
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงและทางการค้าเป็น

สารตัวเติม (ก) ความทนทานต่อแรงดึง (ข) ความสามารถในการยืดจนขาด และ (ค) ความต้านทานต่อการฉีกขาด 
 

การยึดติดหรืออันตรกิริยาระหว่างยางกับสารตัวเติม สามารถคํานวณได้ตามสมการท่ี (1) และ (2) จากสัดส่วนของ

น้ําหนักการดูดซับทอลูอีนของยางท่ีเติมสารตัวเติม (Qf) กับยางท่ีไม่มีสารตัวเติม (Qg) ดังสมการ (Ooi et al., 2013) โดยท่ี z 
เป็นสัดส่วนโดยน้ําหนักของสารตัวเติมกับยาง ส่วน a และ b เป็นค่าคงท่ี 
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หากพิจารณาจากวิเคราะห์ค่า Qf/Qg ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ท่ีใช้บ่งชี้การยึดติดหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างยางธรรมชาติกับ

สารตัวเติม ดังภาพท่ี 5 (ก) พบว่ายางธรรมชาติท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าเป็นสารตัวเติมมีค่า Qf/Qg ท่ีต่ํากว่าซ่ึงบ่งชี้ว่า
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มีการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าท่ีดีกว่ายางธรรมชาติท่ีผสมผงแคลเซียม

คาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง โดยท่ี Qf/Qg ของยางธรรมชาติท่ีผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตทุกชนิดม่ีค่าสูงข้ึนตามปริมาณ

แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความต้านทานต่อการฉีก

ขาด (ภาพที่ 4) ของยางธรรมชาติท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าลดต่ําลงไปด้วย 
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(ค) ผสมแคลเซยีมคารบ์อเนตทางการค้า                (ง) ผสมแคลเซยีมคารบ์อเนตจากเปลอืกหอยแครง

ภาพท่ี 5 Qf/Qg ของยางธรรมชาติท่ีผสมแคลเซียมคาร์บอเนตและภาพถ่าย SEM ของยางธรรมชาติท่ีไม่ผสมและผสม

แคลเซียมคาร์บอเนต ท่ีกําลังขยาย 50x 

นําชิ้นทดสอบความทนทานต่อแรงดึงของยางธรรมชาติท่ีไม่ได้ผสม และผสมแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม ท่ี
ดึงจนขาดแล้วจากการทดสอบความทนทานต่อแรงดึง มาวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
โดยใช้กําลังขยาย 50 เท่า ได้ผลดังแสดงในภาพท่ี 5 (ข), 5 (ค) และ 5 (ง) พบว่ายางธรรมชาติท่ีผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนต

จากเปลือกหอยแครงเป็นสารตัวเติมจะมีปรากฏรอยหลุดออกไปของผงดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ดังแสดงด้วยวงกลมประในภาพ

ท่ี 5(ง) และสังเกตเห็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ดังตําแหน่งท่ีชี้ด้วย

ลูกศร ซ่ึงบ่งชี้ให้เห็นว่าการยึดติดระหว่างยางและสารตัวเติมไม่ดี 

4. สรุปผลการวิจัย

แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้ามีลักษณะผลึกแบบแคลไซต์ ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีได้จากเปลือกหอยแครงมี

ลักษณะผลึกแบบอะราโกไนต์ เวลาวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์มีแนวโน้มลดลง เม่ือปริมาณผงแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มข้ึน 
และเร่ิมคงท่ีเม่ือปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 40 phr ขึ้นไป ส่วนอัตราการวัลคาไนซ์มีแนวโน้มสูงข้ึนและคงท่ีเม่ือ
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ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 40 phr ขึ้นไป ความแข็งและปริมาณการเชื่อมโยงมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณแคลเซียม

คาร์บอเนตท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความต้านทานต่อการฉีกขาด และการยึดติด
ระหว่างยางกับแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าลดลง เม่ือปริมาณผงแคลเซียมคาร์บอเนตเพ่ิมข้ึน โดยยางธรรมชาติท่ีเติมผงแคลเซียม

คาร์บอเนตท่ีเตรียมจากเปลือกหอยแครงมีลักษณะการวัลคาไนซ์ และสมบัติทางกายภาพตํ่ากว่ายางธรรมชาติท่ีผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตในทางการค้าเล็กน้อย และสามารถใช้เป็นสารตัวเติมสําหรับอย่างธรรมชาติได้ 
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัยท่ีได้เกี่ยวกับลักษณะการวัลคาไนซ์ และสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติท่ีใช้แคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึง

เตรียมจากเปลือกหอยแครงมีค่าตํ่ากว่าการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตในทางการค้า ซ่ึงจะได้ศึกษาต่อไปโดยเฉพาะในประเด็นของ

ขนาดอนุภาค งานท่ีวางแผนจะดําเนินการต่อไปคือเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงให้มีขนาดเล็กลง ให้
ใกล้เคียงกับขนาดอนุภาคของแคลเซียมทางการค้า นอกจากนี้อาจนําวิธี recarbonation มาใช้ด้วย ซ่ึงจะได้แคลเซียม

คาร์บอเนตท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าการเตรียมจากการบด รวมถึงปรับปรุงการยึดติดระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคของ

แคลเซียมคาร์บอเนตต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 

ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีอนุเคราะห์วัสดุและสารเคมี รวมท้ังเคร่ืองมือ 
เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีสนับสนุนงบประมาณใน
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ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาต ิ
ผสมแป้งพชืเป็นสารตัวเติม 

Cure Characteristics, Physical Properties and Deterioration Properties  
of Crop Starch-filled Natural Rubber 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้ใช้แป้งจากพืช 4 ชนิด คือ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลังเป็นสารตัวเติม
ในยางธรรมชาติ ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแป้ง
ในปริมาณ ปริมาณ 40 ส่วนต่อยางหนึ่งร้อยส่วนโดยนํ้าหนัก พบว่ายางธรรมชาติผสมแป้งทุกชนิดมีลักษณะการวัลคาไนซ์ท่ี
เหมือนกัน ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งข้าวเจ้ามีมอดุลัสสูงท่ีสุด ส่วนยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งข้าวโพดมีความ
ทนทานต่อแรงดึงสูงท่ีสุด ในขณะท่ีความสามารถในการยืดจนขาดและความต้านทานการฉีกขาดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์  
ท่ีผสมแป้งทุกชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีแป้งข้าวเจ้าเป็นสารตัวเติมเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วท่ีสุด 
รองลงมาเป็นยางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลัง ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ  แป้งจากพืช  สมบัติทางกายภาพ  การเสื่อมสภาพ  
 

Abstract 
 

Four types of crop starch: rice starch, glutinous rice starch, corn starch and cassava starch were 
used as fillers in natural rubber (NR). Comparative study on the cure characteristics, physical properties 
and deterioration of 40 phr starch-filled NR were investigated. It was found that all types of starch-filled 
NR exhibited the similar cure characteristics. The rice starch-filled NR vulcanizate was the highest of modulus. 
On the other hand, the corn starch-filled NR vulcanizate was the highest of tensile strength. For elongation 
at break and tear resistance, all types of starch filled NR vulcanizates had similar value. Deterioration of 
the rice starch-filled NR vulcanizate was faster than the glutinous rice starch, corn starch and cassava 
starch-filled one, respectively. 
 
Keywords: natural rubber, crop starch, physical properties, deterioration  
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1. บทนํา  
 

ถุงเพาะชํากล้าต้นไม้ (plant nursery bag) ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ผลิตมาจากพอลิเอทธิลีน (polyethylene) ซ่ึงเป็น

วัสดุจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีความเหนียว ทนกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี แต่ออกซิเจนและอากาศ

สามารถซึมผ่านได้ ถุงเพาะชําท่ีผลิตมาจากพลาสติกมักก่อให้เกิดขยะและย่อยสลายได้ยาก จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีเเนว

ความคิดในการนําเอายางพาราและแป้งจากพืชท่ีเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ มาทําเป็นถุงเพาะชําท่ีสามารถ

ย่อยสลายได้ เพ่ือเป็นการทดแทน และลดการใช้ถุงเพาะชําท่ีทํามาจากพลาสติก 
ยางพาราเป็นยางธรรมชาติท่ีได้จากต้านยางพารา ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ Hevea brasiliensis จัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด

หนึ่งของประเทศไทย ในปี 2559 มีผลผลิตประมาณ 4.3 ล้านตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ยางธรรมชาติท่ีผ่าน

การวัลคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถึงประมาณ 1000 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น (Gent & Mars, 2014; Roberts, 1988) ทําให้

สามารถนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการยืดได้สูง ยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถ

ตกผลึกได้เม่ือดึง (Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017) ทําให้ยางธรรมชาติมีความต้านทานต่อแรงดึงและความ

ต้านทานต่อการฉีกขาดสูง ซ่ึงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เช่น เขม่าดํา 
หรือซิลิกา (Donnet & Custodero, 2014; Waddell & Evans, 2001) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง และความทนทานให้กับยาง

ธรรมชาติ สารตัวเติมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเขม่าดํา และ ซิลิกา ได้แก่ ดินขาวหรือเคลย์ (clay) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
ทัลคัม (talc) ซ่ึงสารเหล่านี้ไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลาง แต่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิต

เป็นไปได้โดยง่าย  
แป้งในธรรมชาติจะพบในพืชหลายชนิด เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นต้น (กล้าณรงค์ ศรีรอต และ

เก้ือกูล ปิยะจอมขวัญ , 2546) ซ่ึงจะอยู่ในรูปเม็ดแป้งขนาด 1-100 ไมโครเมตร (ดุษฎี อุตภาพ , 2562) แป้งเป็นสาร

คาร์โบไฮเดรต ประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส ซ่ึงจะแบ่งเป็น อะไมโลส (amylose) ประกอบด้วยกลูโคส 
500-6000 โมเลกุล ซ่ึงต่อกันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่ง และ อะไมโลเพกติน (amylopectin) ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ท่ีมีกิ่งสาขาสูง 
สัดส่วนของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินจะอยู่เป็นขึ้นกับชนิดของแป้งแต่ละชนิด (Taggart, 2004) แป้งเป็นวัสดุท่ีสามารถย่อย

สลายได้อย่างสมบูรณ์ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการวัลคาไนซ์ (cure characteristics) สมบัติทางกายภาพ (physical 

properties) และการเสื่อมสภาพ (deterioration) ของยางธรรมชาติท่ีมีแป้งจากพืช 4 ชนิดเป็นสารตัวเติม คือ แป้งข้าวเจ้า 
(rice starch) แป้งข้าวเหนียว (glutinous rice starch) แป้งข้าวโพด (corn starch) และแป้งมันสําปะหลัง (cassava starch) 
โดยใช้แป้งในปริมาณ 40 ส่วนต่อยางหนึ่งร้อยส่วนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber, phr) ซ่ึง
เป็นปริมาณท่ีผสมในยางธรรมชาติแล้ว ทําให้ยางวัลคาไนซ์มีสมบัติทางกายภาพสูงสุด (นฤปนาถ พลเมือง, 2559) เพ่ือนําไป

ประยุกต์ใช้ในการผลิตถุงเพาะชําแทนถุงพลาสติกเพาะชําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะเพิ่มปริมาณการใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

นํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 ด้วยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 
10x20 นิ้ว ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตามสูตรการทดลองในตารางท่ี 1 แล้วนํายางคอมพาวนด์ท่ีเตรียมได้มา

ทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ท่ีอุณหภูมิ 
150 องศาเซลเซียส แล้วคํานวณอัตราการวัลคาไนซ์ (cure rate index, CRI (min-1)) ของยางคอมพาวนด์ หลังจากนั้นนํายาง

คอมพาวนด์ไปอัดเบ้าเป็นแผ่นทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 หลังจากน้ันนํายางตัวอย่างท่ีได้จากการอัดเบ้ามา

ทดสอบสมบัติด้านการดึง (tension properties) ตามมาตรฐาน ASTM D412-98a และทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด 
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(tear resistance) ตามมาตรฐาน ASTM D624-98 โดยใช้เคร่ือง Universal testing machine ย่ีห้อ NRI universal testing 
machine รุ่น NRI-TS500-20B ด้วยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที ทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลด้วยค่าเฉลี่ย 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณยางและสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 
ยางและสารเคมี ปริมาณ (phr) 

ยางธรรมชาติ 100 100 100 100 
กรดสเตียริก 2 2 2 2 
ซิงค์ออกไซด์ 5 5 5 5 
เอ็มบีที1 1 1 1 1 
แป้งข้าวเจ้า 40 - - - 
แป้งข้าวเหนียว - 40 - - 
แป้งข้าวโพด - - 40 - 
แป้งมันสําปะหลัง - - - 40 
กํามะถัน 2.5 2.5 2.5 2.5 

1MBT: 2-Mercaptobenzothiazole 
 

นํายางตัวอย่างมาทําการบ่มเร่งการเสื่อมสภาพด้วยอากาศร้อน ตามมาตรฐาน ASTM D573-99 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 0, 1, 3, 7, 12, 20 และ 30 วัน หลังจากนั้นนํายางตัวอย่างมาทดสอบสมบัติด้านการดึง ตาม

มาตรฐาน ASTM D412-98a และทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด ตามมาตรฐาน ASTM D624-98 แล้วนําผลท่ีได้มา

คํานวณสมบัติสัมพัทธ์ (relative properties) ตามสมการท่ี (1) 

Relative properties   = 
unagedP
agedP

       (1) 

โดยท่ี Punaged คือ สมบัติก่อนบ่มเร่ง 
 Paged คือ สมบัติหลังการบ่มเร่ง 

แผนผังสรุปข้ันตอนการดําเนินการทดลองในงานวิจัยนี้ แสดงดังภาพท่ี 1 เริ่มต้ังแต่การผสมยางคอมพาวนด์ การ
เตรียมชิ้นทดสอบ การทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพ และการทดสอบการเสื่อมสภาพ 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังการผสมยางคอมพาวนด์ การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้ 
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

ยางธรรมชาติผสมแป้งท้ัง 4 ชนิด คือ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลัง มีลักษณะ

การวัลคาไนซ์ท่ีไม่แตกต่างกันนัก ดังแสดงในตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าค่าแรงบิด เวลาวัลคาไนซ์ และอัตราการวัลคาไนซ์ ของยาง
ธรรมชาติท่ีผสมแป้งท้ัง 4 ชนิดมีค่าใกล้เคียง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแป้งจากพืชท้ัง 4 ชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีเหมือนกันคือ

เป็นโฮโมพอลิแซ็กคาไรด์ (homopolysaccharide) ซ่ึงเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีเกิดจากโมเลกุลของกลูโคสเพียงชนิดมาต่อกัน 
(กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, 2546) ซ่ึงมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีเหมือนกัน จึงส่งผลต่อปฏิกิริยาการวัลคา

ไนซ์ในลักษณะเดียวกัน  
 

ตารางท่ี 2 ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติผสมแป้งชนิดต่าง ๆ 

ยางและสารเคมี 
ชนิดของแป้ง 

แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งมันสําปะหลัง 
min. Torque (lbf.in) 4.2 ± 0.06 4.7 ± 0.06 4.3 ± 0.05 5.7 ± 0.07 
max. Torque (lbf.in) 22.9 ± 0.27 26.1 ± 0.23 23.5 ± 0.33 25.5 ± 0.26 
diff. Torque (lbf.in) 18.7 ± 0.17 21.4 ± 0.30 19.2 ± 0.25 19.8 ± 0.30 
Scorch time (min) 1.30 ± 0.01 1.73 ± 0.02 1.50 ± 0.02 1.35 ± 0.02 
Cure time (min) 8.74 ± 0.14 9.15 ± 0.13 9.50 ± 0.12 9.01 ± 0.15 
Cure rate index (min-1) 13.44 ± 0.16 13.48 ± 0.23 12.50 ± 0.16 13.05 ± 0.14 

 

สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมแป้งชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 2 (ก)-2 (ง) ค่ามอดุลัสท่ี 100, 
200 และ 300 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นค่าความเค้นท่ีระยะยืด 100, 200 และ 300 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่าค่ามอดุลัสของยาง

ธรรมชาติท่ีผสมแป้งท้ัง 4 ชนิด มีค่าเพ่ิมข้ึนตามระยะยืดท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงยางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวเจ้ามีค่ามอดุลัสสูงท่ีสุด 
รองลงมาเป็นยางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลัง ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 2 (ก) บ่งชี้ว่า

ยางท่ีผสมแป้งข้าวเจ้าจะต้องใช้แรงดึงกระทําเพ่ือให้ยืดออกสูงกว่ายางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้ง

มันสําปะหลัง ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากขนาดอนุภาคของเม็ดแป้ง ซ่ึงแป้งข้าวเจ้ามีขนาดของเม็ดแป้งเล็กท่ีสุดประมาณ 3-5 
ไมโครเมตร (Tester et al., 2004) เม่ือใช้ในปริมาณท่ีเท่ากันกับแป้งชนิดอ่ืน ๆ ขนาดอนุภาคเม็ดแป้งท่ีเล็กกว่าจะมีพ้ืนท่ีผิว

มากกว่า โอกาสท่ีจะกระจายตัวและเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลยางก็มีมากกว่าด้วย 
ความทนทานต่อแรงดึงของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมัน

สําปะหลังเป็นสารตัวเติม แสดงดังภาพท่ี 2 (ข) จะเห็นว่ายางธรรมยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งข้าวโพดมีความทนทาน

ต่อแรงดึงสูงกว่าการใช้แป้งชนิดอ่ืน ๆ อยู่เล็กน้อย ชี้ให้เห็นว่ายางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวโพดสามารถรับแรงกระทําได้สูงกว่า

ยางธรรมชาติท่ีผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสําปะหลัง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแป้งข้าวโพดเป็นแป้งท่ีมี

องค์ประกอบของแอลฟา-อะไมโลส (-amylose) สูงกว่าแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสําปะหลัง (Oates, 1999; 
Kasemsuwan et al., 2004) อะไมโลสเป็นองค์ประกอบของแป้งท่ีมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์เส้นตรง ซ่ึงสามารถพันเป็นเกลียว

ล้อมรอบสารประกอบอินทรีย์หรือโมเลกุลยางได้ (Galliard & Bowler, 1987; Hizukuri, 1988) ส่งผลให้ต้องใช้แรงดึงสูงข้ึน 
เพ่ือยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ส่วนความสามารถในการยืดจนขาด (ภาพท่ี 2 (ค)) และความต้านทานต่อการฉีกขาด (ภาพท่ี 2 
(ง)) ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลังเป็นสารตัวเติมมีค่าไม่

แตกต่างกัน จะเห็นว่าการใช้แป้งท้ัง 4 ชนิดในปริมาณ 40 phr ไม่ได้ส่งผลให้ความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์

เปลี่ยนแปลงไปมากนัก และยังคงมีความต้านทานต่อการฉีกขาดท่ีสูงอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะนํายางธรรมชาติผสมแป้งไป

ประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุเพาะ/ปลูกพืช ซ่ึงจะได้ศึกษาถึงสมบัติด้านการเสื่อมสภาพต่อไป  
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ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติท่ีมีแป้งเป็นสารตัวเติม (ก) มอดุลัส (ข) ความทนทานต่อแรงดึง  
(ค) ความสามารถในการยืดจนขาด และ (ง) ความต้านทานตอการฉีกขาด 

 
การเส่ือมสภาพของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลังเป็น

สารตัวเติมทดสอบโดยนํายางตัวอย่างไปบ่มเร่งในตู้อบอากาศร้อน (hot air ageing) ผลการทดสอบความทนทานต่อแรงดึง 
ความสามารถในการยืดจนขาด และความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งท้ัง 4 ชนิด แสดงดัง
ภาพท่ี 3 (ก), 3 (ข) และ 3 (ค) ตามลําดับ ซ่ึงพบว่าสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมแป้งทุกชนิด มีค่าลดลงตามเวลาการ
บ่มเร่ง จากการเปรียบเทียบสมบัติสัมพัทธ์ของท้ัง 3 สมบัติ คือ ความทนทานแรงดึงสัมพัทธ์ ความสามารถในการยืดจนขาด

สัมพัทธ์ และความต้านทานต่อการฉีกขาดสัมพัทธ์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าว

เหนียวเป็นสารตัวเติม เกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วกว่ายางท่ีผสมแป้งข้าวโพดและแป้งมันสําปะหลัง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากขนาด

อนุภาคท่ีเล็กกว่าของแป้งข้าวเจ้าดังกล่าวแล้วข้างต้น แป้งท่ีมีขนาดอนุภาคเล็ก มีพ้ืนท่ีผิวมากกว่าแป้งท่ีขนาดอนุภาคใหญ่ 
ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วข้ึน ซ่ึงในการประยุกต์ไปใช้ผลิตเป็นถุงเพาะชํา จะสามารถนําต้นกล้าท่ีเพาะไว้ไปปลูกได้เลย 
โดยไม่จําเป็นจะต้องฉีกถุงเพาะชําออก ทําให้ระบบรากของพืชไม่บอบช้ํา เนื่องจากยางธรรมชาติผสมแป้งน่าจะสามารถย่อย

สลายได้ สมบัติทางกายภาพท่ีต่ําลงน่าจะทําให้รากพืชสามารถแทงทะลุถุงเพาะชําออกมาได้ ผลการวิจัยนี้เป็นการศึกษา

เบื้องต้น จําเป็นจะต้องศึกษาการเสื่อมสภาพในสภาวะอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีก แต่จากผลการวิจัยนี้พบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ยาง

ธรรมชาติผสมแป้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงเพาะชําได้ นอกจากน้ี คาดว่าหากพัฒนาสูตรยางและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 
อาจจะสามารถผลิตชิ้นงานอ่ืน ๆ สําหรับการเกษตรเพ่ิมได้ด้วย เช่น ฟิล์มคลุมดิน ฟิล์มคลุมโรงเรือน ถาดเพาะเมล็ด และ
กระถางปลูกต้นไม้ 
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(ข) ความสามารถในการยืดจนขาดสัมพัทธ์ 

(ก) ความทนทานต่อแรงดึงสัมพัทธ์ 

(ค) ความต้านทานต่อการฉีกขาดสัมพัทธ์ 

 
 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบสมบัติสัมพัทธ์ของยางธรรมชาติท่ีมีแป้งเป็นสารตัวเติม 
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4. สรุปผลการวิจัย  
 

ยางธรรมชาติผสมแป้งท้ัง 4 ชนิด คือแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันสําปะหลัง มีลักษณะ

การวัลคาไนซ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งข้าวเจ้ามีค่ามอดุลัสสูงท่ีสุด และยางท่ีผสมแป้งข้าวโพดมีความ

ทนทานต่อแรงดึงสูงท่ีสุด ส่วนความต้านทานต่อการฉีกขาด และความสามารถในการยืดจนขาดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ี

ผสมแป้งท้ัง 4 ชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็ว

กว่ายางท่ีผสมแป้งข้าวโพดและแป้งมันสําปะหลัง ซ่ึงยางธรรมชาติผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว เหมาะสมท่ีจะใช้เป็น

วัสดุสําหรับผลิตถุงเพาะชํากล้าไม้เพ่ือทดแทนถุงเพาะชําพลาสติก 
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแป้งจากพืช

ท้ัง 4 ชนิดท่ีศึกษานี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้น ซ่ึงได้ได้ชนิดของแป้งท่ีน่าจะเหมาะสมสําหรับใช้ในการผลิตถุงเพาะชํากล้าไม้ท่ี

ย่อยสลายได้แล้ว ในการศึกษาข้ันต่อไปจะได้ศึกษาการเสื่อมสภาพในสภาวะต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยเฉพาะในสภาวะจําลองที่

คล้ายกับสภาวะในการใช้งานจริง และศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปรรูปเป็นชิ้นงานท่ีต้องการต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
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การบําบดัน้าํเสียโดยใชผั้กตบชวาสาํหรับการกําจัดโลหะหนกั 
Wastewater Treatment Using Water Hyacinth for the Removal  

of Heavy Metals 
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก 3 ชนิด ได้แก่ Cd2+, Cr3+ และ Zn2+  เพ่ือบําบัด

น้ําเสีย โดยนําวัสดุทางธรรมชาติท่ีเหลือใช้คือ ผักตบชวาเป็นตัวดูดซับ ซ่ึงนํามาปรับสภาพและคัดขนาด ตัวดูดซับ 3 ขนาด ได้แก่ 
100, 500 และ 2,000 ไมโครเมตร และจําลองน้ําเสียตัวอย่าง 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 5, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า
ประสิทธิภาพของขนาดตัวดูดซับท่ีขนาด 100 ไมโครเมตร และระยะเวลาท่ีใช้ในการดูดซับ 180 นาที มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
มากท่ีสุด โดยความสามารถในการดูดซับจากผักตบชวาสําหรับ Cd2+, Cr3+ และ Zn2+  ในสารละลายมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนมีค่า 
86.68%, 98.83% และ 97.98% ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: โลหะหนัก  ผักตบชวา  การบําบัดน้ําเสยี  
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the adsorption capacity of 3 heavy metals, Cd2+, Cr3+ and 
Zn2+ , for the wastewater treatment by natural materials. The Water hyacinth root was prepared as an 
absorbent. The adsorbent sizes used in this study were 100, 500 and 2000 μm. The wastewater samples 
were 5, 10 and 20 mg/L. The 100 micrometers adsorbent size and the 180 minutes showed the highest 
adsorption capacity. The adsorption percentages of Cd2+, Cr3+ and Zn2+ were 86.68%, 98.83% and 97.98%, 
respectively. 
 
Keywords: heavy metals, water hyacinth, wastewater treatment 
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1. บทนํา  
 

           น้ําเป็นสิ่งท่ีเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค หากมนุษย์ขาดน้ําเพียงอย่างเดียวสิ่งมีชีวิต 
ทุกชนิดแทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ทําให้ต้องหันมาใส่ใจน้ํากับความสําคัญในชีวิต มนุษย์จัดว่าเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีใช้งานนํ้า

ปริมาณมากท่ีสุด รวมถึงการทําให้เกิดน้ําเสียเพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน โดยเราใช้น้ําเพ่ือทําอาหาร ล้างสิ่งสกปรก ชําระล้างร่างกาย  
และสิ่งของเคร่ืองใช้แล้วก็ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองโดยไม่มีการกรองหรือการบําบัดก่อน ปล่อยลงสู่แม่น้ําทําให้ 
เกิดมลพิษทางน้ํา ซ่ึงในน้ําเสียนั้นประกอบไปด้วยพวกโลหะหนักท่ีเป็นอันตรายมากต่อร่างกายของมนุษย์ถ้าสะสมไว้ 
เป็นปริมาณมาก ๆ  
          จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ทําการวิจัยเห็นว่าโลหะหนักเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นจึงได้ทําการศึกษาแนวทาง 
การบําบัดน้ํ าเสียท่ีปนเปื้อนโลหะหนัก โดยใช้พืชท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ง่าย สามารถพบได้โดยท่ัวไป  
จึงได้ เลือกผักตบชวาในการบํ าบัดน้ํ าเสีย เนื่ องจากผักตบชวาเป็นพืชน้ํ า ท่ีสามารถข้ึนในน้ํ าห รือน้ํ าไหลผ่านได้  
โดยใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ในการตรวจสอบ 

 

1.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักในนํ้าเสียของผักตบชวา 

 

1.2 สมมุติฐานของงานวิจัย   
 ผักตบชวาสามารถนํามากําจัดโลหะหนัก (Cd2+, Cr3+, Zn2+) ในน้ําเสียได้ 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก (Cd2+, Cr3+, Zn2+) ของผักตบชวา 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมตัวดูดซับ  

  1) นํารากผักตบชวามาล้างทําความสะอาด และอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
  2) ทําการแช่รากผักตบชวาด้วย 0.5 M NaOH เป็นเวลา 20 นาที 
  3) กรองด้วยผ้าขาวบาง  
  4) นํามาอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมงอีกคร้ัง 
  5) นํารากผักตบชวาท่ีแห้งดีแล้วมาปั่นหรือทําให้ละเอียด แล้วใช้ตะแกรงเพ่ือคัดขนาด  100, 500 และ  
2000 ไมโครเมตร  
  6) นําผงผักตบชวาท้ัง 3 ขนาดมาเก็บไว้ในโถดูดความชื้น 
 

  2.2 การเตรียมน้ําเสียตัวอย่าง 
  1) จําลองน้ําเสียตัวอย่างจากสารละลายมาตรฐาน Cr3+, Cd2+ และ Zn2+ ปริมาตร 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2) ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cr3+, Cd2+ และ Zn2+ ปริมาตร 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร มาอย่างละ 10 มิลลิลิตร  
แล้วทําการเจือจางสารละลายมาตรฐานด้วยน้ํากลั่น 1000 มิลลิลิตร เพ่ือให้ได้สารละลายท่ีมีไอออน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  3) ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย โดยใช้ 0.1 M HCl และ 0.1 M NaOH 
  4) ทําการเตรียมน้ําเสียตัวอย่างซํ้า โดยเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของสารละลายเป็น 5 และ20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลําดับ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2075



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2103 

  2.3 การบําบัดน้ําเสีย 
ตอนท่ี 1 ขนาดของตัวดูดซับกับระยะเวลาในการดูดซับ 

  1) นําน้ําเสียตัวอย่างความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
3 ใบ 
  2) ทําการเติมตัวดูดซับ (รากผักตบชวา) ขนาด 100, 500 และ 2,000 ไมโครเมตร น้ําหนัก 1 กรัม ใส่ลงไป  
ขวดละ 1 ขนาด 
  3) นําขวดรูปชมพู่ท้ัง 3 ขวดไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า โดยใช้อัตราการเขย่า 150 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิห้อง  
เป็นเวลา 60 นาที 
  4) จากนั้นทําการแยกตัวดูดซับออกจากน้ําเสียตัวอย่าง ด้วยกรวยกรองบุชเนอร์ 
  5) นําน้ํ าเสียตัวอย่างท่ีได้มาทําการย่อยบนเตาให้ความร้อน  ท่ี อุณหภู มิ 70 องศาเซลเซียส  จากนั้น เติม 
กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ลงในน้ําเสียตัวอย่าง  
  6) เม่ือน้ําเสียตัวอย่างมีปริมาตรลดลง จนเหลือปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  
และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ลงในน้ําเสียตัวอย่าง พร้อมท้ังให้ความร้อนต่อ 
  7) เม่ือน้ํ าเสียตัวอย่างมีปริมาตรลดลง จนเหลือปริมาตรประมาณ  25 มิลลิลิตร หรือประมาณ  1 ใน  4  
ของนํ้าเสียตัวอย่าง นําออกมาจากเตาให้ความร้อน และตั้งท้ิงไว้ให้เย็น 
  8) นําน้ําเสียตัวอย่างท่ีผ่านการย่อย กรองด้วยกรวยกรองบุชเนอร์ โดยใช้กระดาษกรอง เบอร์ 42 ปรับปริมาตร 
เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยนํ้าปราศจากไอออน 
  9) นําน้ําเสียตัวอย่างท่ีได้ ไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนัก โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร- 
โฟโตมิเตอร์  
***หมายเหตุ  1) ทําการทดลอง ซํ้า 3 ซํ้าตลอด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
   2) เปลี่ยนระยะเวลาท่ีใช้ในการเขย่า ในข้อ 3 จาก 60 นาที เป็น 120 และ 180 นาที ตามลําดับ 
  ตอนท่ี 2 ความเข้มข้นของโลหะหนักกับตัวดูดซับ 
 1) นําน้ําเสียตัวอย่างความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร  
3 ใบ 
 2) ทําการเติมตัวดูดซับขนาด 100 ไมโครเมตร จํานวน 1 กรัม ในขวดรูปชมพู่แต่ละขวด 
 3) นําขวดรูปชมพู่ท้ัง 3 ขวดไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่า โดยใช้อัตราการเขย่า 150 รอบต่อนาที โดยใช้เวลา 180 นาที  
 4) จากนั้นทําการแยกตัวดูดซับออกจากน้ําเสียตัวอย่าง ด้วยการกรองด้วยกรวยกรองบุชเนอร์ 
 5) นําน้ํ าเสียตัวอย่างท่ีได้มาทําการย่อยบนเตาให้ความร้อน  ท่ี อุณหภู มิ 70 องศาเซลเซียส  จากนั้น เติม 
กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ลงในน้ําเสียตัวอย่าง  
 6) เม่ือน้ําเสียตัวอย่างมีปริมาตรลดลง จนเหลือปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  
และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ลงในน้ําเสียตัวอย่าง พร้อมท้ังให้ความร้อนต่อ 
 7) เม่ือน้ํ าเสียตัวอย่างมีปริมาตรลดลง จนเหลือปริมาตรประมาณ  25 มิลลิลิตร หรือประมาณ  1 ใน  4  
ของน้ําเสียตัวอย่าง นําออกมาจากเตาให้ความร้อน และตั้งท้ิงไว้ให้เย็น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยน้ําปราศจาก-
ไอออน 
 8) นําน้ําเสียตัวอย่างท่ีได้ ไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนัก โดยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร- 
โฟโตมิเตอร์  
***หมายเหตุ  1) ทําการทดลอง ซํ้า 3 ซํ้าตลอด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
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   2) ขนาดตัวดูดซับท่ีดีท่ีสุด กับระยะเวลาท่ีใช้ในการเขย่าท่ีดีท่ีสุด ให้ดูจากผลการทดลองตอนท่ี 1 ขนาด

ของตัวดูดซับกับระยะเวลาในการดูดซับ 
   3) เปลี่ยนความเข้มข้นจาก 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ 
 

  2.4 วิธีการสร้างกราฟมาตรฐาน 
2.4.1 การเตรียมสารละลายสําหรับสร้างกราฟมาตรฐานแคคเมียม 

   1) ปิเปตสารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัด

ปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ํากลั่นจนครบ 1000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 
10 มิลลิกรัมต่อลิตร   
   2) ปิเปตสารละลายจาก 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 20 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร 
แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ําปราศจากไอออน จะได้สารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 8 มิลลิกรัมต่อลิตร    
   3) ปิ เปตสารละลายจาก 8 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 18.75 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด  
25 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ําปราศจากไอออน จะได้สารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 6 มิลลิกรัมต่อลิตร    
   4) ปิ เปตสารละลายจาก 6 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 16.66 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด  
25 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ําปราศจากไอออน จะได้สารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร    
   5) ปิ เปตสารละลายจาก 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 12.5 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด  
25 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ําปราศจากไอออน จะได้สารละลายมาตรฐานแคดเมียมเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร   
   6) นําสารละลายมาตรฐานแคดเมียม ไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
เพ่ือสร้างกราฟมาตรฐานท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
***หมายเหตุ  1) ทําการทดลอง ซํ้า 3 ซํ้าตลอด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
   2) เปลี่ยนสารละลายมาตรฐานแคคเมียม เป็นสารละลายมาตรฐานโครเมียม สารละลายมาตรฐานสังกะสี 
ตามลําดับ 
 
3. ผลการวิจัย 
 

    3.1 กราฟมาตรฐาน 
        จากการวิจัยได้เตรียมความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน ท้ังหมด 6 ความเข้มข้น คือ 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ 
10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  
แสดงดังภาพท่ี 1 

     

ก) กราฟมาตรฐานของแคดเมียม              ข) กราฟมาตรฐานของโครเมียม 
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              ค) กราฟมาตรฐานของสังกะสี 
 

     ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของโลหะหนักแต่ละชนิดกับค่าการดูดกลืนแสง 
 

3.2 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียตัวอย่าง 
3.2.1 ประสิทธิภาพของขนาดตัวดูดซับกับระยะเวลาดูดซับท่ีมีผลต่อการกําจัดโลหะหนัก 
จากการศึ กษาพบ ว่า  การวิ เคราะห์หาปริมาณ โลหะหนั ก ในน้ํ า เสี ย ตัวอ ย่างความ เข้ม ข้น เท่ ากัน  คือ  

10 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ขนาดตัวดูดซับ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 100, 500 และ 2000 ไมโครเมตร เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก เม่ือนําผลการวิเคราะห์มาคํานวณหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของโลหะหนักท่ีเหลืออยู่  
พบว่าประสิทธิภาพของขนาดตัวดูดซับท่ีขนาด 100 ไมโครเมตร และระยะเวลาท่ีใช้ในการดูดซับ 180 นาที เปอร์เซ็นต์ 
การดูดซับมากท่ีสุด แสดงดังภาพท่ี 2-4 

 

          
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ค่าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักโครเมียม 
ในน้ําเสียตัวอย่างความเข้มข้น 10 mg/L หลังผ่านการดูดซับ 

 

ภาพท่ี 2 ค่าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแคดเมียม 
ในน้ําเสียตัวอย่างความเข้มข้น 10 mg/L หลังผ่านการดูดซับ 
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3.2.2 ประสิทธิภาพของตัวดูดซับกับความเข้มข้นของโลหะหนัก 
จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักท้ังสามชนิด ได้แก่ แคดเมียม (II) โครเมียม (III) และสังกะสี 

(II) ในน้ําเสียตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับขนาด 100 ไมโครเมตร กับระยะเวลาในการดูดซับ 180 นาที เม่ือนําผลการวิเคราะห์มา

คํานวณหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของโลหะหนักท่ีเหลืออยู่ พบว่ามีความเข้มข้นของโลหะหนัก (Cd2+, Cr3+ และ Zn2+) ท่ีเหลืออยู่

น้อยท่ีสุด คือ 1.33, 0.12 และ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ โดยคํานวณความสามารถของการดูดซับโลหะหนักเท่ากับ 
86.68, 98.83 และ 97.98 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลําดับ และเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 86.68, 98.83 และ 97.98 ตามลําดับ 
แสดงดังภาพท่ี 5 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 

           จากการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียตัวอย่างซ่ึงใช้วัสดุทางธรรมชาติ คือ รากผักตบชวา

เป็นตัวดูดซับ โดยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าธาตุโลหะหนักท้ังสามชนิดท่ีถูกดูดซับด้วย 
ตัวดูดซับ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 100, 500 และ 2000 ไมโครเมตร จากการคํานวณหาความสามารถของการดูดซับโลหะหนัก

ขนาดอนุภาคของตัวดูดซับมีผลโดยตรงกับค่าท่ีได้ เนื่องจากย่ิงมีขนาดอนุภาคเล็กมากขึ้นค่าของการกําจัดโลหะหนัก 
ก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย เพราะว่าย่ิงขนาดอนุภาคเล็กย่ิงเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวให้แก่ตัวดูดซับมากขึ้น และระยะเวลาท่ีใช้ในการดูดซับ 
ก็มีผลต่อความสามารถของการดูดซับโลหะหนักด้วยเช่นกัน เนื่องจากเม่ือใช้เวลาในการดูดซับนานข้ึนเท่ากับเป็นการเพิ่มเวลา

ให้ไอออนโลหะหนักอยู่ร่วมกับตัวดูดซับมากข้ึน ส่งผลให้ความสามารถของการดูดซับโลหะหนักดีมากขึ้นด้วยเช่นกัน  
จากการคํานวณหาความสามารถของการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียตัวอย่าง 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 5, 10 และ 20 

มิลลิกรัมต่อลิตร ขนาดตัวดูดซับ 3 ขนาด ได้แก่ 100, 500 และ 2000 ไมโครเมตร ซ่ึงอัตราการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสีย

ตัวอย่าง ท้ัง 3 ความเข้มข้น ท่ีใช้รากผักตบชวาเป็นตัวดูดซับ พบว่าเม่ือความเข้มข้นของโลหะหนักเพ่ิมข้ึน ค่าการดูดซับก็จะมี

ค่ามากข้ึนเช่นเดียวกัน ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน  
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ค่าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในน้ําเสียตัวอย่าง 
หลังผ่านการดูดซับด้วยผักตบชวา 

ภาพท่ี 4 ค่าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักสังกะสี 
ในน้ําเสียตัวอย่างความเข้มข้น 10 mg/L หลังผ่านการดูดซับ 
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การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางแผ่นรมควันและยางแท่งมาตรฐานไทย
ด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 

Comparative Study on Stress Relaxation of Ribbed Smoked Sheet and 
Standard Thai Rubber Using Mooney Viscometer 
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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติ 3 ชนิด คือยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง

มาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 ด้วยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 
1646-99 พบว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีแรงบิดเริ่มต้นของการทดสอบการผ่อนคลายความเค้นสูงกว่ายางแท่งมาตรฐานไทย   
มีระยะเวลาในการคืนตัวสู่สภาวะสมดุลยาวกว่า แต่มีอัตราการผ่อนคลายความเค้นตํ่ากว่ายางแท่งมาตรฐานไทยทั้ง 2 ชนิด  
นั่นคือยางแผ่นรมควันมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกระทําเป็นแบบของแข็งยืดหยุ่นสูงกว่ายางแท่งมาตรฐานไทย ซ่ึงส่งผลให้
ยางแผ่นรมควันต้องใช้เวลาในการเก็บยางระหว่างกระบวนการผลิตนานกว่า เพ่ือให้ยางคืนตัวกลับสู่สภาวะสมดุล ซ่ึงผลการวิจัยนี้
จะเป็นประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางต่อไปได้ 
 
คําสําคัญ: ยางแผ่นรมควัน  ยางแท่งมาตรฐานไทย  การผ่อนคลายความเค้น  เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 
 

Abstract 
 

Stress relaxation behavior of three types of natural rubber: RSS#3, STR 5L and STR 20 were 
compared by using Mooney viscometer following ASTM D 1646-99 standard test method. It was found 
that ribbed smoked sheet exhibited the higher original torque of stress relaxation test and the longer 
recovery time to equilibrium state, whereas the lower rate of stress relaxation than standard Thai rubber.     
A rapid rate of stress relaxation indicates a higher viscous component. The higher rate of stress relaxation, the 
shorter storage time of rubber. The result of this research was applied to the rubber industry, especially 
on handling of compounded rubbers. 
 
Keywords: ribbed smoked sheet, standard Thai rubber, stress relaxation, Mooney viscometer 
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติท่ียังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซซัน จัดเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืด (viscoelastic material) ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยการตอบสนองแบบของแข็งท่ียืดหยุ่น (elastic response) และการตอบสนองแบบของเหลวหนืด (Ngai et al., 
2014; Ward and Hadley, 1993) นั่นคือ ยางสามารถยืดและไหลได้เม่ือได้รับแรงกด ซ่ึงเป็นสมบัติของของเหลวหนืด เม่ือเอา
แรงออกยางสามารถกลับคืนสู่รูปเดิมได้ ซ่ึงเป็นสมบัติของแข็งยืดหยุ่น ดังนั้นเม่ือยางมีสมบัติท้ังของเหลวหนืดและของแข็ง

ยืดหยุ่น ทําให้ยางยุบตัวหรือยืดเม่ือได้รับแรงกดหรือแรงดึง แต่เม่ือคลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลับแต่ไม่เท่าเดิม ยาง
ธรรมชาติเป็นสารพอลิเมอร์ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2540) ในกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง จึง
จําเป็นต้องบดให้นิ่ม (mastication) เพ่ือให้การบดผสมยางและสารเคมี (mixing) ทําได้ง่ายข้ึน เรียกยางท่ีผสมสารเคมีต่าง ๆ 
แล้วนี้ว่า ยางคอมพาวนด์ (compound rubber) หลังจากนั้นจะนํายางไปผ่านข้ันตอนต่าง ๆ เช่น การทําแผ่นยาง (sheeting) 
การดันยาง (extrusion) การรีดยางบาง (calendaring) การข้ึนรูป  (shaping) การวัลคาไนซ์ (vulcanization) เป็นต้น 
(Hofmann, 1994) เนื่องจากยางเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืดดังกล่าวข้างต้น ในแต่ขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปซ่ึงยางคอม

พาวนด์จะถูกกระทําด้วยความเค้น (stress) จึงจําเป็นต้องให้ยางคอมพาวนด์ได้ผ่อนคลายความเค้น (stress relaxation) สู่
สภาวะสมดุล ก่อนนําไปแปรูปในข้ันตอนอ่ืนต่อ ๆ ไป ส่วนยางธรรมชาติท่ีผ่านการวัลคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถึงประมาณ 
1000% หรือมากกว่านั้น (Gent and Mars, 2014) สมบัติในการยืดได้สูงนี้ ทําให้สามารถนํายางธรรมชาติมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องยืดได้สูง นอกจากนี้ยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถตกผลึกได้เม่ือดึง (Tosaka et 
al., 2004; Sainumsai et al., 2017) ทําให้ยางธรรมชาติมีความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง 

ยางธรรมชาติแปรรูปอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ยางแผ่นรมควัน (ribbed smoked sheet, RSS) ยางแท่งมาตรฐาน

ไทย (standard Thai rubber, STR) เป็นต้น (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2541) ซ่ึงยางธรรมชาติแต่ละชนิดจะใช้วัตถุดิบท่ี

แตกต่างกัน ใช้กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อคุณภาพท่ีแตกต่างกันของยางธรรมชาติแต่ละประเภท ตลอดจน
การนําไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางด้วย  

เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ (Mooney viscometer) เป็นเคร่ืองมือสําหรับทดสอบความหนืดมูนนี่ ลักษณะการวัล

คาไนซ์และการผ่อนคลายความเค้นของยางดิบและยางคอมพาวนด์ โดยมีโรเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงท่ี แล้ววัดความหนืดหรือ

ค่าแรงบิดของยางตัวอย่างนั้น ๆ ท่ีอุณหภูมิกําหนด ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ การผ่อนคลายความเค้น

เป็นพฤติกรรมของวัสดุประเภทหยุ่นหนืดท่ีตอบสนองต่อแรงกระทํา อัตราการผ่อนคลายความเค้นสามารถบ่งชี้ได้ว่ายาง

ตัวอย่างชนิดนั้น ๆ มีการตอบสนองแบบของแข็งท่ียืดหยุ่น หรือการตอบสนองแบบของเหลวหนืด (Dick, 2001) ซ่ึงวัสดุท่ีมี

อัตราการผ่อนคลายความเค้นตํ่ากว่า จะมีการตอบสนองแบบของแข็งท่ียืดหยุ่นสูงกว่า ส่วนวัสดุท่ีมีอัตราการผ่อนคลายความ

เค้นสูงมีการตอบสนองแบบของเหลวหนืด 
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติ คือ ยางแผ่นรมควันชั้น และยางแท่ง

มาตรฐานไทย โดยใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ เพ่ือนําผลจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ยางธรรมชาติท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ มี 3 ชนิด คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ribbed smoked sheet, RSS#3) ยางแท่ง

มาตรฐานไทยเกรด 5แอล (standard Thai rubber 5L grade, STR 5L) และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 (standard 
Thai rubber 20 grade, STR 20) ผลิตโดยบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จํากัด จังหวัดสงขลา นํายางตัวอย่าง
มาทดสอบการผ่อนคลายความเค้นด้วยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ รุ่น MV-3000-VS (GOTECH Testing Machines Inc.) 
ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยใช้โรเตอร์ขนาดใหญ่ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน ASTM D 1646-99 ซ่ึงในการ
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ทดสอบมี 3 ขั้นตอนแสดงดังภาพท่ี 1 โดยข้ันตอนท่ี 1 เป็นการอุ่นยางตัวอย่างเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นในข้ันตอนท่ี 2 เป็น

การวัดค่าความหนืดมูนนี่ โดยโรเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 2 รอบต่อนาทีและบันทึกค่าแรงบิดเป็นค่าความหนืดมูนนี่ของยาง

ตัวอย่างท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 นาที และในขั้นตอนท่ี 3 เป็นการวัดการผ่อนคลายความเค้นของยางหลังโรเตอร์หยุด

หมุน โดยจะบันทึกค่าแรงบิดเป็นเวลา 1 นาที 
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ภาพท่ี 1 ค่าแรงบิดในการทดสอบความหนืดมูนนี่และการทดสอบการผ่อนคลายความเค้น 
 

หลังจากนั้นนําข้อมูลแรงบิด (Mooney viscosity value) มาวิเคราะห์หาอัตราการผ่อนคลายความเค้น (rate of 
stress relaxation) จากความสัมพันธ์ของแรงบิด (Mooney units) กับเวลา (วินาที) แสดงดังภาพที่ 2 ซ่ึงสามารถคํานวณ

ค่าคงที่และอัตราการผ่อนคลายความเค้นได้จากสมการยกกําลังแบบถดถอยดังสมการ (1) ทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผล

ด้วยค่าเฉลี่ย และคํานวณหาเวลาในหน่วยวินาทีท่ีแรงบิดลดลง 90% หลังจากโรเตอร์หยุดหมุน (t90) ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสามารถนํา

ยางคอมพาวนด์ไปใช้ในข้ันตอนการผลิตต่อไปได้ 
M  = k(t)a           (1) 

โดยท่ี  M คือค่าแรงบิดในหน่วย Mooney units 
k คือค่าแรงบิดในหน่วย Mooney units ท่ีเวลา 1 วินาที หลังจากโรเตอร์หยุดหมุน 
a เป็นอัตราการผ่อนคลายความเค้น (s-1) 

 
ภาพท่ี 2 ความสมัพันธ์ระหว่างค่าแรงบิดกับเวลา (ASTM D 1646, 1999) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2083



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2111 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดหลังโรเตอร์หยุดหมุนกับเวลาของยางธรรมชาติท้ัง 4 ชนิด คือยางแผ่นรมควันชั้น 3 
(RSS#3) ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล (STR 5L) และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 (STR 20) แสดงดังภาพท่ี 3 (ก) 
พบว่าในช่วงแรกที่โรเตอร์หยุดหมุน ค่าแรงบิดของยางทุกชนิดจะลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากน้ันค่าแรงบิดจะค่อย ๆ ลดลงตาม
ระยะเวลา ซ่ึงยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีค่าแรงบิดเริ่มต้นสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่ง

มาตรฐานไทยเกรด 20 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 3 (ข) ท้ังนี้เนื่องมาจากความแตกต่างของวัตถุดิบและข้ันตอนการแปรรูปของยาง

ธรรมชาติท้ัง 3 ชนิด ซ่ึงยางแผ่นรมควันผลิตมาจากการนําน้ํายางสดมาจับตัว รีดเป็นแผ่นบาง แล้วทําให้แห้งด้วยควันร้อน

อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส (วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2557) ส่วนยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล ผลิตมาจากการนําน้ํายาง
สดมาจับตัว แล้วบดย่อยเป็นเม็ดเล็ก ๆ ก่อนนําไปอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส ในขณะท่ียางแท่ง

มาตรฐานไทยเกรด 20 ผลิตได้จากการนําแผ่นยางดิบ เศษยาง และยางก้อนถ้วย มาผสมรวมกันตามอัตราส่วนท่ีกําหนด แล้ว
นํามาบดย่อยเป็นเม็ดเล็ก ๆ หลังจากน้ันนําไปอบแห้งเช่นเดียวกับยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 
2541) ซ่ึงโดยท่ัวไปยางธรรมชาติท่ีได้จากต้นยางพารามีน้ําหนักโมเลกุลสูง (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2540) เม่ือแปรรูปเป็นยางแห้ง

จะมีค่าความหนืดมูนนี่สูงด้วย แต่การแปรรูปด้วยกระบวนการท่ีต่างกันท้ังการกระทําด้วยแรงกล และความร้อนจากการอบให้

แห้ง ทําให้ยางธรรมชาติแต่ละชนิดมีน้ําหนักโมเลกุลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงยางท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกว่า จะมีความหนืดมูนนี่สูง นั่น
คือต้องใช้แรงขับสูงเพ่ือหมุนโรเตอร์ให้มีความเร็ว 2 รอบต่อนาที ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบว่ายางแผ่นรมควันมีค่าความหนืดเร่ิมต้นสูง

กว่ายางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 เนื่องจากในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันไม่มี

การบดย่อยยาง และใช้ความร้อนในการอบแห้งตํ่ากว่าการผลิตยางแท่งมาตรฐานไทย  
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(ก) แรงบิด     (ข) ค่าแรงบิดหลังโรเตอร์หยุดหมุน 
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(ค) การลดลงของแรงบิด   (ง) เปอร์เซ็นต์การลดลงของแรงบิดท่ีเวลา 60 วินาที 

ภาพท่ี 3 แรงบิดและการลดลงของแรงบิดหลังจากท่ีโรเตอร์หยุดหมุน 
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การลดลงของค่าแรงบิดหลังจากโรเตอร์หยุดหมุน พบว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีการลดลงของค่าแรงบิดช้ากว่ายาง

แท่งมาตรฐานไทยทั้งสองเกรด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีความยืดหยุ่นและน้ําหนักโมเลกุลสูงกว่ายางแท่ง

มาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 ดังภาพท่ี 3 (ค) ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 มีการลดลงของ
ค่าแรงบิดมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 ซ่ึงผลิตมาจากยางแผ่นดิบ เศษยาง และยางก้อนถ้วยผสมกัน 
โดยการบดย่อยเป็นเม็ดเล็ก ๆ ซ่ึงการระทําด้วยแรงกลดังกล่าวนี้ (บุญธรรม นิธิอุทัย, 2539) ทําให้โมเลกุลของยางถูกตัดให้สั้นลง 
ส่งผลให้ความหนืดมูนนี้ลดลง นั่นคือยางจะมีสมบัติความเป็นของเหลวหนืดมากกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซ่ึงแสดงสมบัติแบบ

ของแข็งยืดหยุ่น (Hofmann, 1994) ซ่ึงจะได้พิจารณาอัตราการผ่อนคลายความเค้นต่อไป จากภาพท่ี 3 (ง) จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีค่าแรงบิดลดลงน้อยกว่ายางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 
20 ตามลําดับ หลังจากโรเตอร์หยุดหมุนเพียง 1 นาที นั่นแสดงว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 สามารถจะคืนตัวกลับสู่สภาวะสมดุล

ได้ช้ากว่ายางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 ซ่ึงจะต้องใช้เวลานานกว่ายางสังเคราะห์เพ่ือ

คืนตัวกลับสู่สภาวะสมดุล 

 
ภาพท่ี 4 แรงบิดกับเวลาของยางธรรมชาติชนิดต่าง ๆ 

 

อัตราการผ่อนคลายความเค้นของยางสามารถวิเคราะห์ได้จากความสัมพันธ์ของแรงบิดกับเวลา โดยใช้สมการยก
กําลังแบบถดถอยดังภาพที่ 4 ซ่ึงอัตราการผ่อนคลายความเค้นสามารถพิจารณาได้จากความชันของความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงบิดกับเวลา อัตราการผ่อนคลายความเค้นของยางที่มีค่าน้อยจะบ่งชี้ว่ายางตัวอย่างนั้นมีพฤติกรรมแบบของแข็งท่ียืดหยุ่น 
(elastic) สูง (Treloar, 2005; Gent, 2014) ในทางกลับกันยางตัวอย่างท่ีมีอัตราการผ่อนคลายความเค้นสูงจะแสดงพฤติกรรม

แบบของเหลวหนืด (viscous) สูง จากภาพท่ี 5 พบว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีอัตราการผ่อนคลายความเค้นต่ําท่ีสุด คือ 0.164 
หน่วยต่อวินาที นั่นแสดงว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีพฤติกรรมแบบของแข็งท่ียืดหยุ่นสูงกว่ายางแท่งมาตรฐานไทยทั้งสองเกรด 
หากพิจารณาเปรียบเทียบในยางแท่งมาตรฐานไทยด้วยกัน พบว่ายางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล มีพฤติกรรมแบบของแข็ง

ท่ียืดหยุ่นสูงกว่ายางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 ซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเป็นหลัก และข้ึนตอนการบดย่อย

ท่ีมีมากกว่าในกระบวนการผลิตยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 เนื่องจากต้องมีการบดย่อยและแช่น้ําเพ่ือกําจัดเศษเปลือกไม้

ยาง หรือสิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ ออกจากเศษยางท่ีนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  
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ภาพท่ี 5 อัตราการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติชนิดต่าง ๆ 
 

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ของสมการยกกําลังแบบถดถอยและเวลาการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติเกรดต่าง ๆ 

ชนิดของยาง 
พารามิเตอร์ของสมการยกกําลังแบบถดถอย เวลาการผ่อนคลายความเค้น (นาที) 

k a r* t50** t90** 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 62.898 -0.164 0.9977 38.478 1251875 
ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล 58.638 -0.174 0.9951 53.711 558633 
ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 46.848 -0.220 0.9923 23.352 35112 

*r: correlation coefficient / **tX: เวลาท่ีแรงบิดลดลง X% 
 

อัตราการผ่อนคลายความเค้นท่ีแตกต่างกันของยางธรรมชาติท้ัง 3 ชนิด (ภาพท่ี 5) สามารถบ่งชี้ถึงระยะเวลาการ

เก็บยางเพ่ือให้ยางคืนตัวสู่สภาวะสมดุลได้ด้วย กล่าวคือยางท่ีมีอัตราการผ่อนคลายความเค้นตํ่าจะมีอัตราการคืนตัวสู่สภาวะ

สมดุลตํ่า ต้องใช้เวลาในการเก็บยางเป็นระยะเวลานาน ส่วนยางที่มีอัตราการผ่อนคลายความเค้นสูงจะคืนตัวสู่สภาวะสมดุลได้

เร็ว จากพารามิเตอร์ของสมการยกกําลังแบบถดถอยในตารางท่ี 1 สามารถนํามาทํานายเวลาท่ียางจะคืนกลับสู่สภาวะสมดุลได้ 
ซ่ึงพบว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ต้องใช้เวลานานประมาณ 14.5 วัน ในการลดความเค้นในยางลง 90 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ียาง

แท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล จะใช้เวลาดังกล่าวประมาณ 6.5 วัน แต่ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 จะใช้เวลาดังกล่าวเพียง

ประมาณ 0.5 วัน  
 

4. สรุปผลการวิจัย  
 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 5แอล และยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 มีพฤติกรรมการผ่อน

คลายความเค้นท่ีแตกต่างกัน ยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีอัตราการผ่อนคลายความเค้นตํ่ากว่ายางแท่งมาตรฐานไทยทั้ง 2 ชนิด โดย
ยางแท่งมาตรฐานไทยเกรด 20 เป็นยางท่ีมีอัตราการผ่อนคลายความเค้นสูงท่ีสุด ซ่ึงสามารถคืนตัวสู่สภาวะสมดุลได้เร็วกว่า 
และใช้เวลาในการเก็บยางน้อยกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 
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5. ข้อเสนอแนะ  
 

งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมยาง โดยเฉพาะอย่างในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือคํานวณหาเวลาการเก็บยาง ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพียงเบื้องต้น ยังคงต้องมีการศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางคอมพาวนด์ต่อไป  
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาท่ีอนุเคราะห์วัสดุและสารเคมี รวมท้ังเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย  
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย และประเมินผลโมบายแอปพลิเคชัน 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถเลือกหัวข้อการแจ้งเตือน เลือกผู้ติดต่อในการรับการแจ้งเตือน เลือกช่องทางการแจ้งเตือนได้
ทางข้อความหรือการโทรศัพท์ แสดงตําแหน่งของผู้ประสบภัย เพ่ิมผู้รับการแจ้งเตือน ผู้รับการแจ้งเตือนสามารถตอบกลับการ
แจ้งเตือนของผู้ประสบภัยได้ การประเมินผลโมบายแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี  
( X = 4.25) การประเมินผลจากผู้ใช้ 30 คน ด้านความเร็วการแจ้งเตือน พบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองการแจ้งเตือน
ผ่านข้อความเท่ากับ 0.24 วินาที ค่าเฉลี่ยของการแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์เท่ากับ 6.92 วินาที และค่าเฉลี่ยของระยะเวลา
การตอบสนองของการแสดงตําแหน่งของผู้ท่ีประสบภัยเท่ากับ 4.64 วินาที 
 

คําสําคัญ: การแจ้งเตือน  แอปพลิเคชัน  ผู้ประสบภัย  
 

Abstract 
 

The objectives of the research about development of mobile application for emergency alerts are to 
develop mobile application applied for emergency alerts and evaluate its outputs. The data collection use to 
purposive sampling methods. The results can be demonstrated that the systems could do the selection process 
of alert topics, relevant agencies, channels to text massage or direct phone, depict the location of victims, 
add more agencies; moreover, relevant agencies could response to the victims. The evaluation from the 
three experts. The evaluation output can be shown that it will be the good level ( X  = 4.25) The evaluation 
about the speed of alert from 30 end users. The results can be summarized that the average time response 
via text massage is 0.24 seconds, and the average of response via direct phone is exactly 6.92 seconds. 
The average time spend to response of depict the location of casualties is 4.64 seconds. 

 

Keywords: alert, application, victims 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2090 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2118 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา 
 

ภัยสังคม อาชญากรรม อุบัติเหตุ การปล้นจี้ หรือภัยอันตรายต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น เช่นเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนน แหล่งชุมชน สถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การแจ้งเตือน
ภัยเพ่ือขอความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก โดยปกติเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีต้องขอความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือโดยการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขสําหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น 1669, 191 เป็นต้น โดย
จะต้องติดต่อไปยังศูนย์สื่อสารของแต่ละจังหวัด และต้องอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีสําคัญต่อการเข้าช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น 
สถานท่ีเกิดเหตุ ข้อมูลผู้ประสบภัย และรายละเอียดเบ้ืองต้น จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจึงจะทราบว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน

นั้นอยู่ภายใต้พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานใด จากน้ันจึงทําการติดต่อสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินดังกล่าวให้ทราบ และ
แก้ปัญหาในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท้ังนี้ในการแจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินและการระบุสถานท่ีท่ีเกิด

เหตุด้วยการอธิบายทางโทรศัพท์อาจจะมีการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีเกิดเหตุเนื่องจากในบางคร้ัง

ผู้ประสบภัยไม่ทราบว่าตนเองอยู่ ณ สถานท่ีใด ทําให้ได้รับการแจ้งสถานท่ีเกิดเหตุจากผู้ประสบภัยมีความคลาดเคลื่อนไม่

ชัดเจน จนบางครั้งหน่วยกู้ภัยท่ีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดินทางไปผิดสถานท่ี ผิดเส้นทาง และไม่ทราบเส้นทางท่ีจะ

สามารถนําผู้ประสบภัยไปส่งโรงพยาบาล หรือไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
ปัจจุบันได้มีการนําแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนมากมายไม่ว่าจะทางภาครัฐหรือเอกชนโดยมุ่งเน้นเพียงแค่

อุบัติเหตุ ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาการแจ้งเตือนท่ีไม่ครอบคลุมทุกภัยท่ีเกิดขึ้นหรือพบเจอในขณะนั้นบางแอปพลิเคชันมีการ

ออกแบบท่ีซับซ้อนทําให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหรือผู้ท่ีทําการแจ้งเตือนมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น ซ่ึง
เป็นเหตุให้เกิดการแจ้งเตือนท่ีล้าช้าและไม่ทันต่อเหตุการณ์ได้ 

จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย  สําหรับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยระบบสามารถแสดงหัวข้อและเลือกหัวข้อการแจ้งเตือนได้ 
เลือกผู้ติดต่อในการรับการแจ้งเตือน แสดงช่องทางการแจ้งเตือนได้ท้ังทางข้อความและการโทรศัพท์ แสดงและเลือกหัวข้อ 
ข้อความการแจ้งเตือนผ่านทางข้อความ แสดงตําแหน่งของผู้ประสบภัย เพ่ิมผู้รับการแจ้งเตือนได้ และผู้รับการแจ้งเตือน

สามารถรับข้อความการแจ้งเตือนและตอบกลับการแจ้งเตือนของผู้ประสบภัยได้  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

 2.1 เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
 2.2 เพ่ือประเมินผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ชนินทร เฉลิมสุข อภิชาติ คําปลิว และมานิต ฉลภิญโญ (2561) วิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือน

ภัยเพ่ือสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ท่ีใช้งานแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือสังคมไทยผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บ

เล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถท่ีจะแจ้งเหตุท่ีพบผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว อาทิส่งข้อมูลต่าง ๆ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และตําแหน่งพิกัดของเหตุท่ีแจ้ง เป็นต้น ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุอย่างทันท่วงที

เพ่ือเข้าไประงับเหตุได้ทันเวลา โดยงานวิจัยในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนย์ สําหรับเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสํารวจความต้องการในการใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันแจ้งเหตุ

เตือนภัย แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
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ผลการวิจัย พบว่า จากการประเมินความสามารถในการทํางานของของแอปพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้และทํางาน

ได้ตรงตามฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชัน โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในระดับดี และจากการประเมินโดย

ผู้ใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร (2560) วิจัยเรื่องระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพ่ือ

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยโดยศึกษาและพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้

โมดูลการส่ือสารระบบ GSM ด้วยฟังก์ชัน SMS เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาเร่ืองอัคคีภัยหรือเหตุไฟไหม้บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่

นั้นสาเหตุท่ีทําให้เกิดอัคคีภัยมักมาจากความประมาทเลินเล่อในการไม่ระมัดระวังการใช้ไฟ และละเลยจนก่อให้เกิดอัคคีภัยใน

ท่ีสุด การวิจัยมีการใช้ Arduino มาเป็นตัวประมวลผลรับค่ามาจากเซนเซอร์ตรวจจับควันกับแก๊ส และเปลวไฟ เม่ือประมวลผล

แล้วระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ท่ีกําหนดไว้คือ อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง แสงไฟ และ SMS เพ่ือแจ้งเตือนผู้อยู่

อาศัย ระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยได้แม้ผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้อยู่ในท่ี

เกิดเหตุระบบแจ้งเตือนอัคคีภยัสามารถช่วยเพ่ิมการดูแลและการเฝ้าระวังอัคคีภัยได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ ธนวัฒน์ กุสูงเนิน และธัชกร จอมอุตม์. (2560) การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสําหรับร้องขอ

ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกลุ่มคน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสําหรับร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกลุ่ม

คนโดยใช้รูปแบบจําลองของคลาวด์ซอสซิง จุดประสงค์ของแอปพลิเคชัน คือ การสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยสามบทบาทเบื้องต้นของผู้ใช้งาน (ได้แก่ ผู้ร้องขอ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าท่ี) โดยผู้ร้องขอความช่วยเหลือ

สามารถสร้างคําร้องท้ังแบบกรณีท่ัวไปและแบบกรณีฉุกเฉินได้ด้วยขั้นตอนท่ีน้อยท่ีสุด คําร้องจะถูกนําส่งต่อไปยังผู้รับท่ีมี

ศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เช่น อาสาสมัครและ/หรือเจ้าหน้าท่ี) โดยพิจารณาจากช่วงเวลา สถานท่ี พ้ืนท่ีของ

ระดับการเกิดอาชญากรรม เพศ และรายละเอียดของผู้ใช้งาน เพ่ือหลีกเลี่ยงคําขอท่ีหลอกลวง เช่น การปล้น การลักพาตัว 
การค้ามนุษย์ การก่ออาชญากรรมทางเพศ เป็นต้น 

ภาษา Typescript เป็นภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมแบบ open source เปรียบเสมือนภาษาตัวแทนท่ีรวม

ความสามารถของ JavaScript ท่ีมีอยู่และเพ่ิมความสามารถที่นอกเหนือจากนั้นได้แก่ สนับสนุน Type System เพ่ิม

ไวยากรณ์สําหรับประกาศ class และรองรับการสืบทอด รองรับระบบโมดูล (Namespace) และปลั๊กอินสําหรับ Visual 
Studio เป็นต้น ซ่ึง TypeScript สามารถท่ีแปลภาษาตัวเองให้กลายเป็น JavaScript เพราะมีคุณสมบัติของ Transpiler 
(Source to Source) เพ่ือให้รองรับได้ทุกเว็บเบาว์เซอร์ท่ัวไป 

MongoDB เป็น open-source document database เป็น database แบบ NoSQL Database ไม่มีการใช้คําสั่ง 
SQL ไม่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่จะเป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีเจ้าของ NoSQL สร้างข้ึนมาเองและจัดเก็บข้อมูล

เป็นแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซ่ึงจะเก็บค่าเป็น key และ value โดยมีจุดเด่นคือ มีความเร็วในการทํางาน

สามารถสืบค้น (Query) ข้อมูลได้เร็วข้ึน การทํางานในส่วนของ database จะลดลง แต่จะเน้นการทํางานในส่วนของ

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาแทน  โดย database ประเภทนี้ จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีไม่ซับซ้อน การทํางานท่ีไม่หนักมาก 
สามารถทํางานกับระบบท่ีเป็นการทํางานแบบเรียลไทม์ (Real Time) ได้ดี 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ขั้นตอนการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  ประชากรด้านการประเมินผลระบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโมบายแอปพลิเคชัน ด้าน
การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ ด้านผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ 
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กลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินผลระบบ ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญด้านโมบายแอปพลิเคชัน 1 คน ด้านการ

ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 1 คน และด้านผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ 1 คน รวมท้ังสิ้น 3 คน 
ส่วนท่ี 2  ประชากรด้านผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ บุคคลท่ัวไป 

กลุ่มตัวอย่างด้านผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 30 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) โมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย

2) แบบประเมินโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตวัแปรต้น คือ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย

2) ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย

4.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
4.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลท่ัวไปท่ีแจ้งอุบัติเหตุ

หรืออุบัติภัย และกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับแจ้งเหตุและให้การช่วยเหลือ รวมถึงศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจถึงปัญหาในการแจ้งเหตุและการให้การช่วยเหลือเม่ือมีการแจ้งเหตุนั้น 
4.4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบ โดยนําข้อมูลและความต้องการท่ีได้จากการข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของ Use Case Diagram ภายในแผนภาพ Victim คือ ผู้ประสบภัยท่ีสามารถส่งการแจ้ง

เตือนกับท่ีอยู่ของตนเอง Helper คือ ผู้รับการแจ้งเตือนภัยสามารถรับการแจ้งเตือนและตอบรับข้อความได้ โดยระบบสามารถ

เลือกหัวข้อการแจ้งเตือนได้ เลือกผู้ติดต่อในการรับการแจ้งเตือน เลือกช่องทางการแจ้งเตือนได้ท้ังทางข้อความและทาง

โทรศัพท์ เลือกหัวข้อข้อความการแจ้งเตือน ระบุตําแหน่งของผู้ประสบภัย เพ่ิมผู้รับการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือน

สามารถรับข้อความและตอบกลับการแจ้งเตือนไปยังผู้ประสบภัยได้ ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดง Use Case Diagram 

4.5 พัฒนาและทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา Typescript พัฒนาโปรแกรม ใช้

โปรแกรม Visual studio code จัดการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โปรแกรม Ionic Framework  สําหรับออกแบบตกแต่ง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2093
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โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โปรแกรม MongoDB สําหรับจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Node Package Manager เพ่ือจัดการ 
NodeJS และโปรแกรม Android Studio สําหรับติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หลังจากนั้นจึงนําไป

ทดสอบการใช้งานโดยการจําลองผ่านคอมพิวเตอร์และทดสอบการใช้งานจากผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 

 4.6 การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ประเมินผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัยจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถในการทํางานของระบบ 2) ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ 3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 4) ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ และ 5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพอยู่ใน

ระดับดีมาก 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับดี 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 1.50 – 2.49 
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และ 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

ส่วนท่ี 2 ประเมินผลโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ด้านความเร็วการแจ้งเตือน โดยทดสอบ

ความเร็วจากการทํางานของฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่านข้อความ การแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์ และการแสดงตําแหน่งของผู้ท่ี

ประสบภัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แต่ละคนให้ทดสอบการใช้งานแต่ละฟังก์ชัน 10 คร้ัง และนํามาหาค่าเฉลี่ยของ

ระยะเวลาการตอบสนอง 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้แจ้งเตือนภัย ประกอบด้วยหน้าจอแสดงประเภทการแจ้งเตือน

ผ่านข้อความและแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์ หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดการแจ้งเตือน หน้าจอการเพ่ิมผู้รับการแจ้งเตือน หน้าจอ

ระบุและยืนยันตําแหน่งของผู้แจ้งเตือน หน้าจอแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือน แสดงแผนท่ีผ่าน Google Map และแสดงรูป
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หน้าจอยืนยันการแจ้งเตือนภัย หน้าจอเพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ หน้าจอเลือกผู้รับการแจ้งเตือน หน้าจอ

แสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับการแจ้งเตือน หน้าจอการโทรออกเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าหลักผู้แจ้ง

เตือนภัย 

 
ภาพท่ี 3 หน้าจอเพ่ิม

รายละเอียดการแจ้งเตือน 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยันผู้รับ

การแจ้งเตือน 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอยืนยันการ

ระบุตําแหน่งของผู้แจ้งเตือน 
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ภาพท่ี 6 หน้าจอ

รายละเอียดการแจ้งเตือน 

 
ภาพท่ี 7 หน้าจอระบุ

ตําแหน่งของผู้แจ้งเตือนภัย 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอยืนยันการส่ง

ข้อความ 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอเลือกผู้รับ

การแจ้งเตือน 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงเบอร์โทรศัพท์ 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ส่วนท่ี 2 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้รับการแจ้งเตือน ประกอบด้วยหน้าจอการเข้าสู่ระบบ โดยกรอก
ชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ หน้าจอแสดงสัญลักษณ์เม่ือมีการแจ้งเตือนภัยเกิดข้ึน หน้าจอแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือน 
หน้าจอนําทาง เพ่ือบ่งบอกเส้นทางท่ีไปยังตําแหน่งของผู้แจ้งเตือน หน้าจอแสดงภาพ หน้าจอการยืนยันส่งข้อความไปยังผู้แจ้ง

เตือนผ่านทาง SMS หน้าจอแสดงการช่วยเหลือสําเร็จ เม่ือผู้รับการแจ้งเตือนกดปุ่มช่วยสําเร็จ 
  

 
ภาพท่ี 12 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ของผู้รับการแจ้งเตือน 

 
ภาพท่ี 13 หน้าจอแสดงว่ามี

การแจ้งเตือนภัยเกิดข้ึน 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอแสดง

รายละเอียดการแจ้งเตือน 
ภาพที่ 15 หน้าจอข้อมูล

การแจ้งเตือน 
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ภาพที่ 16 หน้าจอข้อมูล

การแจ้งเตือน 

 
ภาพท่ี 17 หน้าจอแสดงท่ีเกิดเหตุ 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอแสดง

รูปภาพ 

 

ภาพที่ 19 หน้าจอแสดง

รูปภาพ 
 

5.2 ผลการประเมินผล 
ผลการประเมินการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 1 
 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1 ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ  4.30 0.67 ดี 
2 ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ 4.10 0.71 ดี 
3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.39 0.67 ดี 
4 ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ 4.10 0.71 ดี 
5 ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 4.37 0.67 ดี 

รวม 4.25 0.67 ดี 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสําหรับการแจ้งเตือนภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  
 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินโมบายแอปพลิเคชันด้านความเร็วการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเร็วของระบบด้านการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ 30 คน 
ฟังก์ชันการทํางาน เวลาเฉล่ีย (วินาที) 

การแจ้งเตือนผ่านข้อความ 0.24 
การแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์ 6.92 
การแสดงตําแหน่งผู้แจ้งเตือน 4.64 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย มีการแบ่งประเภทผู้ใช้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้แจ้งเตือนภัย 
และส่วนของผู้รับการแจ้งเตือน และเม่ือประเมินคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเร็วการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ 30 คน 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2096 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2124 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

เวลาเฉลี่ยการแจ้งเตือนผ่านข้อความ 0.24 วินาที เวลาเฉลี่ยการแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์ 6.92 วินาที เวลาเฉลี่ยการแสดง
ตําแหน่งผู้แจ้งเตือน 4.64 วินาที 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการประเมินโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งเตือนภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเร็วการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ 30 คน เวลาเฉลี่ย
การแจ้งเตือนผ่านข้อความ 0.24 วินาที เวลาเฉลี่ยการแจ้งเตือนผ่านการโทรศัพท์ 6.92 วินาที เวลาเฉลี่ยการแสดงตําแหน่งผู้

แจ้งเตือน 4.64 วินาที สรุปได้ว่าระบบมีความสามารถในการทํางานและมีความสะดวกในการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนินทร เฉลิมสุข  อภิชาติ คําปลิว และมานิต ฉลภิญโญ (2561) วิจัยเร่ืองการพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเหตุเตือนภัยเพ่ือ

สังคมไทย ระบบสามารถแจ้งเหตุท่ีพบผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว อาทิส่งข้อมูลต่าง ๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตําแหน่ง

พิกัดของเหตุท่ีแจ้ง เป็นต้น ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุอย่างทันท่วงทีเพ่ือเข้าไประงับเหตุได้ทันเวลา 
โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในระดับดี และจากการประเมินโดยผู้ใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ  ธนวัฒน์ กุสูงเนิน และธัชกร จอมอุตม์ วิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสําหรับร้อง

ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกลุ่มคน ซ่ึงเป็นช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผู้ใช้งานสามารถทึ่จะแจ้ง

เหตุฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนกว่าเดิมผ่านระบบท่ีใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน โดยผู้ร้องขอความช่วยเหลือสามารถสร้าง

คําร้องท้ังแบบกรณีท่ัวไปและแบบกรณีฉุกเฉินได้ คําร้องจะถูกส่งไปยังผู้รับท่ีมีศักยภาพในการช่วยเหลือผ้ประสบภัย 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ โดยระบบ
มีการพัฒนาตามหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยภาษา Java และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล 
ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถทํางานผ่านทางแอปพลิเคชันได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ี สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ จัดการ
ข้อมูลครุภัณฑ์ และจัดการข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ และ 2) ผู้บริหาร สามารถเรียกดูรายงานท่ีเกี่ยวข้องได้ ผลการวิจัยพบว่า
ระบบช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารสําหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่าในการซ่อมครุภัณฑ์
ก่อนการดําเนินการขออนุมัติซ่อมหรือแทงจําหน่ายครุภัณฑ์ต่อไป โดยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 
คําสําคัญ: ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  ครุภัณฑ์  เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน  
 

Abstract 
 

The main objective of this research is to develop support system for decision making about repairing 
the equipment of Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University in the form of a desktop 
application and to assess the satisfaction of users. The development in accordance with the System Develop 
Life Cycle principle of a client server system is programmed with Java language and using MySQL as a 
database. Therefore, the users have access through application within 2 group areas which are: 1) staff 
can manage the fundamental information, equipment details, and maintenance data and 2) manager 
can view the related reports. The result of the research showed that this system can facilitate staff and 
manager to estimate costs and worth on restoring equipment before proceeding any future. The overall 
satisfaction rate of the users is high. 

 
Keywords: decision support system, equipment, desktop application  
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1. บทนํา  
 

ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเกินกว่า 1 ปี เม่ือชํารุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม และหากเป็นสินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานจะต้องมีมูลค่าต้ังแต่ 
5,000 บาทขึ้นไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โต๊ะทํางาน หรือตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น (สํานักงบประมาณ, 2554)  

งานครุภัณฑ์จัดเป็นส่วนสําคัญในการบริหารงานด้านพัสดุขององค์กรภาครัฐ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อท่ี 155 กําหนดว่าก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นตรวจสอบการรับจ่ายครุภัณฑ์ประเภทท่ีคงเหลือว่ามีครุภัณฑ์อยู่ตรง

บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีครุภัณฑ์ใดชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด นอกจากน้ีในข้อท่ี 157 หากปรากฏว่า

ครุภัณฑ์ใดหมดความจําเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จึงเสนอให้เจ้าพนักงานพัสดุจัดทําบันทึกขอ

อนุมัติดําเนินการจําหน่ายครุภัณฑ์นั้น (กรมบัญชีกลาง, 2552) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารงานด้านพัสดุเป็นไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีการดําเนินงานด้านครุภัณฑ์ตั้งแต่การตรวจสอบ ติดตาม และการ
บริหารงบประมาณ ซ่ึงหากหน่วยงานใดต้องการซ่อมครุภัณฑ์สามารถขออนุมัติจัดการได้ในปีงบประมาณนั้น แต่หากเป็นการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์บางชนิดจําเป็นต้องมีการต้ังงบประมาณและขออนุมัติให้อยู่ในแผนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือในปีงบประมาณถัดไป  
โดยเม่ือหน่วยงานใดในคณะต้องการซ่อมครุภัณฑ์จะแจ้งมายังพัสดุคณะ จากนั้นพัสดุคณะจะทําเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือหรือซ่อมไป

ยังฝ่ายพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย และเม่ือได้รับการอนุมัติ ทางพัสดุคณะจะแจ้งไปยังร้านค้าให้มาซ่อมครุภัณฑ์ เม่ือซ่อมเสร็จ
เรียบร้อย ร้านค้าก็จะส่งบิลค่าซ่อมครุภัณฑ์มาท่ีพัสดุคณะแล้วทําการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายท้ังหมด จากนั้นส่งให้คณบดีลงนาม

อนุมัติ และส่งต่อไปยังฝ่ายพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน เม่ืออนุมัติแล้วจึงส่งกลับไปยังฝ่าย

การเงินเพ่ือแจ้งไปยังร้านค้าต่อไป ซ่ึงการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลการซ่อมเพียงอย่างเดียวไม่เคยมีการ

ประเมินความคุ้มค่าจากราคาซ่อมท้ังหมดเมื่อเทียบกับราคาท่ีซ้ือครุภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ ทําให้บางคร้ังจํานวนเงินท่ีใช้ซ่อมครุภัณฑ์มี

เปอร์เซ็นต์สูงเม่ือเทียบกับราคาซ้ือ ท้ังท่ีควรซ้ือใหม่ทดแทน โดยปัญหาการทํางานของระบบเดิมแสดงได้ดังภาพท่ี 1 โดยใช้
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุท้ังหมดท่ี

เป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ัน (Dennis A., 2000) 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังสาเหตุและผลของการทํางานในระบบเดิม 
 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของการซ่อมครุภัณฑ์แต่ละชนิดและช่วยวางแผนงบประมาณ

สําหรับการซ่อมและจัดซ้ือครุภัณฑ์ในปีถัดไป  
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2099
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ท่ีจัดทําข้ึนนี้ จําเป็นต้องเข้าใจในหลักการและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1.1 ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งท่ีประกอบด้วยเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์ทําหน้าท่ีให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลระยะไกล และเคร่ืองไคลเอนต์ทําหน้าท่ีร้องขอและรับบริการจากเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ เช่น การดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซ่ึงจะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นไปโดยง่าย สะดวก มี
ความถูกต้อง และทันสมัยตลอดเวลา (สุพรรษา ยวงทอง, 2557) 

3.1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบท่ีดึงสารสนเทศจากฐานข้อมูลท่ี

เกิดจากการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง และอาจต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกองค์กร 
เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบ หรือราคานํ้ามัน เป็นต้น มาสนับสนุนในการตัดสินใจสําหรับผู้ใช้ระดับกลาง โดย
การตัดสินใจจะเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นประจําหรือเป็นเหตุการณ์ท่ี

ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2553) 
 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
วรนุช จันทร์โอ และณฐกร สาระรัมย์ (2559) ได้ทําการออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บและตรวจสอบครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์

ของโรงพยาบาลให้มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของระบบได้ และผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบและเรียกดูรายงานต่าง ๆ ของระบบได้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบอยู่

ในระดับมาก 
ราชภัฏ บุญย่ิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2561) ได้ทําการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง และเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วในการเบิกจ่ายและตรวจสอบครุภัณฑ์ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน สินค้า การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และ
สามารถออกรายงานสรุปการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบยู่ในระดับมาก 

ภราดร รีชัยพิชิตกุล, เจษฎา นินจันทร์ และธัญชนก วินากร (2559) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาเจียง ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด ซ่ึงผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
ตรวจสอบครุภัณฑ์ และทําการยืมคืนครุภัณฑ์ได้ โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) โดยใช้หลักการตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
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 4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและข้ันตอนการทํางานปัจจุบันของการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร ท้ังจากการ

รวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึง
ได้ผลการวิเคราะห์ดังภาพท่ี 2 โดยใช้ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบซ่ึง

ผู้เกี่ยวข้องต้องกระทํา (Bennett S., McRobb S. and Farmer R, 2006) โดยระบบใหม่จะแบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ส่วนเจ้าหน้าท่ี สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี ข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่และเก่า รวมถึงข้อมูลการซ่อม

ครุภัณฑ์ และ 2) ส่วนผู้บริหาร ท่ีสามารถเรียกดูรายงานครุภัณฑ์ได้ 3 รูปแบบใหญ่ ท้ังรายงานประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 
รายงานครุภัณฑ์ตามปีงบประมาณ และรายงานครุภัณฑ์ตามสถานะ ซ่ึงมีท้ังครุภัณฑ์สถานะปกติ และครุภัณฑ์สถานะควร

พิจารณา (Cool List) ท่ีมีข้อมูลประวัติการซ่อมครุภัณฑ์เกินกว่าท่ีเจ้าหน้าท่ีได้กําหนดไว้  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 
 

4.2. การออกแบบระบบ  
 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบท่ีได้วิเคราะห์ไว้ ดังน้ี 
 4.2.1 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ มา
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้อีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram) ดังภาพท่ี 3 โดยมีการจัดเก็บข้อมูล

ตามโครงสร้างในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) ในรูปแบบของตารางซ่ึงได้ผ่านการทํานอร์มัลไลเซชันในระดับท่ี 3 
(Third Normalization Form) จํานวน 5 ตาราง ได้แก่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ ข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ ข้อมูล
ผู้ใช้ และข้อมูลประเภทผู้ใช้  
 

 ภาพที ่3 อีอาร์ไดอะแกรมของระบบ 
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 4.2.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีรูปแบบการใช้งานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
ดังภาพท่ี 4 โดยฝั่งไคลเอนต์ท่ีติดต้ัง JRE (Java Runtime Environment) จะเรียกใช้จาวาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันท่ีสร้างขึ้น 
เพ่ือจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ท่ีมีการติดต้ัง JRE ด้วยเช่นกัน จากน้ันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะ

ควบคุมการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและจะส่งผลการทํางานกลับมายังผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 

 4.3 การพัฒนาระบบ  
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาทําการพัฒนาระบบแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน โดยใช้
ชุดคําสั่งในการพัฒนาด้วยภาษาจาวา (Java Development Kit : JDK) ผ่านทางโปรแกรม NetBeans เพ่ือจัดการกับข้อมูล

ในฐานข้อมูล MySQL โดยมีการออกแบบผังการทํางานของโปรแกรม (Program Flowchart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการไหลของ

ข้อมูลนําเข้า การประมวลผล และข้อมูลส่งออก (Clinton S., 2006) ดังภาพท่ี 5 แสดงตัวอย่างผังการทํางานในส่วนการออก

รายงานสถานะครุภัณฑ์ ซ่ึงมี 2 รูปแบบ ได้แก่ สถานะปกติและสถานะควรพิจารณา สําหรับให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสําหรับ

ตัดสินใจว่าครุภัณฑ์มีความคุ้มทุนต่อการซ่อมหรือไม่ หรือควรแทงจําหน่ายครุภัณฑ์นั้น  
 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างผังการทํางานในส่วนการออกรายงานสถานะครุภัณฑ์ 

 

4.4 การทดสอบระบบ  
งานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบในภาพรวมด้วยตัวเอง โดยทดสอบการทํางานของเดสก์ท็อป

แอปพลิเคชันจากข้อมูลจําลองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือตรวจสอบการทํางานของฟังก์ชันตามท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงหากพบข้อผิดพลาดเกิดข้ึน

จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง แล้วดําเนินการทดสอบเร่ือยไปจนกว่าข้อผิดพลาดจะหมดไป และ
เม่ือระบบเสร็จสิ้นผู้วิจัยได้นําข้อมูลจริงบางส่วนมาทดสอบการทํางานของระบบอีกคร้ัง 
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4.5 การประเมินผลระบบ  
ผู้วิจัยได้นําระบบไปติดต้ังและใช้งาน รวมถึงประสานให้ผู้ใช้งานระบบ ซ่ึงได้แก่ เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร จํานวน 6 คน 

ทําการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบสําหรับผู้ใช้ แล้วนํามาหา

ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardization: S.D.) โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ

ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550)  
 

 

5. ผลการวิจัย 
 

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี

พัฒนาข้ึนแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
 

5.1 ผลการพัฒนา  
 ผู้ใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ 
ข้อมูลร้อยละของความคุ้มทุนของครุภัณฑ์ อีกท้ังยังสามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ได้ ดังภาพท่ี 6 
นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารยังสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ประเมินความคุ้มค่าในการซ่อม ก่อนท่ีจะ

ดําเนินการขออนุมัติซ่อมหรือแทงจําหน่ายครุภัณฑ์ต่อไป ดังภาพท่ี 7 ซ่ึงแสดงตัวอย่างรายงานสรุปงบประมาณการซ่อม

ครุภัณฑ์ รายงานการซ่อมครุภัณฑ์เทียบราคาตั้งต้นกับราคาซ่อม รายงานการซ่อมครุภัณฑ์แต่ละเดือน และรายงานการซ่อม

ครุภัณฑ์แต่ละชนิดการซ่อมของแต่ละปีงบประมาณ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน้าจอการจดัการข้อมูลการซ่อมครุภณัฑ์ 
 

   
 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างข้อมูลรายงาน 
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ภาพท่ี 7 ตัวอย่างข้อมูลรายงาน (ต่อ) 
 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ  
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.35) และพบว่าความพึงพอใจในแต่ละ

ด้านเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดด้านการใช้งานระบบ รองลงมาคือด้านความปลอดภัย ด้าน
ความสามารถในการทํางานของระบบ ด้านการออกแบบระบบ และด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ 
รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ 4.34 0.21 ด ี
ด้านการใช้งานระบบ 4.41 0.32 ด ี
ด้านการออกแบบระบบ 4.33 0.24 ด ี
ด้านความปลอดภัย 4.37 0.17 ด ี
ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4.32 0.31 ด ี
การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.35 0.25 ดี 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

 

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี

พัฒนาข้ึนนี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีต้องการช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารสําหรับ

เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่าในการซ่อมครุภัณฑ์ ก่อนการดําเนินการขออนุมัติซ่อมหรือแทงจําหน่ายครุภัณฑ์ 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.35 

  
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  

งานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนนี้มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรนุช จันทร์โอ และณฐกร สาระรัมย์ (2559) รวมถึง ราชภัฏ บุญย่ิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
(2561) เนื่องจากการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านครุภัณฑ์ขององค์กรจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่

เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารในการตรวจสอบและเรียกดูรายงานต่าง ๆ  อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภราดร รีชัยพิชิตกุล 
เจษฎา นินจันทร์ และธัญชนก วินากร (2559) ท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้าน
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ครุภัณฑ์จะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดและความซํ้าซ้อนของกระบวนการทํางาน อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานภายในองค์กรได้ดีย่ิงข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
สามารถนําแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้บริหารสําหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่าในการซ่อมครุภัณฑ์ก่อนการดําเนินการขออนุมัติซ่อมหรือ

แทงจําหน่ายครุภัณฑ์ต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้มีความสามารถเพิ่มเติม ดังน้ี  
1. เพ่ิมความสามารถทางด้านการออกรายงานท่ีไม่เป็นโครงสร้างท่ีแน่นอน ซ่ึงจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการท่ี

ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนของผู้บริหารได้ 
2. เพ่ิมความสามารถด้านการแสดงผลแบบ Dashboard ซ่ึงจะทําให้ผู้บริหารเข้าใจข้อมูลได้ง่ายข้ึน และเพ่ิมความ

น่าสนใจในการนําเสนอ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับโอกาสพร้อมทุนแก่อาจารย์ในการนําเสนอผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 
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การออกแบบระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภณัฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัต ิ
Design of Frying Control Systems to Reduce Oil Residues 

in Fried Food Products Automatically 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอดแบบอัตโนมัติ และ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยถังทอด ถังพัก
น้ํามันทอด ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอด กระบอกกรองดักจับน้ํามัน และไอน้ํา เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบMechanical 
Booster Pump และตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) การศึกษาผลการทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามัน
ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ พบว่า ปริมาณน้ํามันพืชท่ีใช้อย่างประหยัดเหมาะสม อยู่ท่ีจํานวน 50 -55 ลิตร 
ปริมาณ เนื้อสันในไก่ท่ีทดลองนํ้าหนักอยู่ท่ี 59.25 กรัม ใช้อุณหภูมิท่ีฮีตเตอร์ความร้อนท่ี 150 องศาเซลเซียสเคร่ืองปั๊ม
สุญญากาศทํางานระบบสุญญากาศได้สูงสุดท่ี 740-760 มิลลิเมตรปรอท และใช้เวลาการทอด 6 นาที และสลัดน้ํามันด้วย
สุญญากาศ อีก 6 นาที ท่ีระดับสุญญากาศ 50 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงระบบฯ ในทุกส่วนทํางานได้ปกติ และทดสอบการยอมรับ
จากผู้บริโภค โดยการใช้สเกลแบบ Hedonic scale จํานวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านสี อยู่ท่ี 6.50 ด้านเนื้อสัมผัส อยู่ท่ี 
6.80 ด้านรสชาติ อยู่ท่ี 6.80 ด้านความกรอบ อยู่ท่ี 6.80 และการยอมรับรวม อยู่ท่ี 6.80 หรือคิดเป็นร้อยละด้านสี อยู่ท่ี 65 
และด้านเนื้อสัมผัส รสชาติ ความกรอบ การยอมรับรวม อยู่ท่ี 68 

 
คําสําคัญ: ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  การทอดลดน้ํามันตกค้าง  ผลิตภัณฑ์อาหารทอด 
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Abstract 
 
              The objective of this research was to: 1) design and develop a control system for frying, reducing 
the residual oil in fried food products automatically, and 2) studying the results of using frying control 
systems to reduce the residual oil in fried food products automatically. The results of the research were 
as follows: 1) Frying control system, reducing oil residues in fried food products automatically, consisting 
of frying tanks, fried oil tanks Heating system with fried oil Filter cylinder, oil and steam trap, vacuum pump, 
mechanical booster pump,  and electrical and electronic control cabinet, and 2) Study of experiment 
using frying control system to reduce oil residue in automatic fried food products. Economically At 50 -55 
liters, the amount of tenderloin in the experimental chicken is 59.25 grams. The temperature of the heater 
is 150 degrees Celsius. The vacuum pump operates at a maximum vacuum of 740-760 mm Hg, and takes  
6 minutes to fry and shake the oil with a vacuum for another 6 minutes at a vacuum level of 50 mm Hg. 
The testing acceptance from consumers by using a 10-scale Hedonic scale, it was found that the average 
color value was 6.50.  The texture was 6.80. The flavor was 6.80. The frame was 6.80 and the total 
accepted was 6.80 or as a percentage of color. At 65 and texture, taste, and crispness is 68.  
 
Keywords: automatic control system, frying, reducing residual oil, fried food products 
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1. บทนํา  
 

      อาหารทอดเป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ีคนไทยนิยมทํารับประทานในครัวเรือน รวมถึงการผลิตเพ่ือค้าขายเชิงพาณิชย์ท้ัง

ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ การทอดอาหารไม่เพียงแค่วิธีการประกอบอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีตัวแปร   
หรือปัจจัยต่าง ๆ เก่ียวข้องตลอดกระบวนการ หากมีปัจจัยใดเปล่ียนแปลงไปก็จะส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

ไปด้วย ตัวอย่างเช่น ชนิดน้ํามันทอดอาหารอุณหภูมิทอดอาหาร ระยะเวลาทอดอาหาร บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น ปัจจัย

ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความสําคัญ เนื่องจากส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสุขภาพของผู้บริโภคด้วย (สํานักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561: 2) โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารท่ีแปรรูปด้วยวิธีการทอดปรากฏให้เห็นอยู่ท่ัวไป

ในท้องตลาด ซ่ึงอาหารทอดมีข้อด้อยตรงท่ีมีปริมาณนํ้ามันในผลิตภัณฑ์อยู่สูงถึงร้อยละ 12-37 โดยนํ้าหนัก (Dana และSaguy, 
2006: 495) ปริมาณน้ํามันท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการเก็บรักษาเพราะทําให้เกิดกลิ่นหืนภายหลังจากเก็บ

รักษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล, 2554: 25 ) ตลอดจนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  
      การทอดอาหารใช้ความร้อนสูง และจุดเดือดนํ้ามันพืชประมาณ 180 องศาเซลเซียส จะเกิดสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อ

ร่างกายหลายชนิด เรียกรวม ๆ ว่า โพลาร์คอมเพาวด์ (Polar Compound) ซ่ึงจะทําให้เหนียวและติดหนึบในลําไส้เล็ก ลําไส้
ใหญ่ และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เม่ือนํ้าไม่สามารถซึมผ่านคราบนํ้ามันในลําไส้เล็ก ร่างกายจะขาดนํ้า และทําให้ไตต้องทํางาน

หนักมากข้ึนกึ่งหนึ่งของผู้ท่ีเป็นโรคอ้วนจะป่วยเป็นโรคไตข้ึนอยู่กับอัตราการบริโภคนํ้ามันพืชคนไทย ร้อยละ 70 มีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคอ้วน เพราะการบริโภคน้ํามันพืช ค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ํามันพืชต่อคนต่อเดือนสูงถึง 1.1 กก. หรือประมาณ 1 ลิตร  

     ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงต้องการนําเสนอการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

แบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาหารทอดให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับกลุ่มผลิตอาหารทอดรายย่อยในเขตภาคตะวันตก

ด้วยการศึกษากลไกการดูดซับน้ํามันของอาหารทอดท่ีการดูดซับน้ํามันส่วนมากเกิดข้ึนในช่วงการเย็นตัวของอาหารภายหลัง

การทอด เนื่องจากความแตกต่างของความดันบริเวณรูพรุนเล็กๆ ท่ีผิวหน้าของอาหารมีอยู่สูงโดยจะศึกษาพัฒนาออกแบบ

ระบบลดน้ํามันตกค้าง โดยใช้แรงดันสุญญากาศในอุณหภูมิต่ํา และความร้อนสะสมในน้ํามันทอด นอกจากนี้สามารถ

เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีราคาถูก และสามารถใช้งานได้กับอาหารทอดหลากหลาย ๆ ชนิด และเก็บข้อมูลด้านการควบคุมปัจจัย

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารทอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสําหรับเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมถึงเพ่ือการแก้ปัญหา

อย่างย่ังยืน ท้ังนี้พัฒนาเป็นแหล่งผลิตระบบลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติขนาดเล็กเพ่ือสนับสนุนหรือ

ส่งเสริมให้มีการนําไปใช้ในกลุ่มผลิตอาหารทอดรายย่อย และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสนใจเชิงพ้ืนท่ีอย่าง

เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะขยายผลไปสู่ระดับประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
2.2 เพ่ือการทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 อาหารทอด เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคและมีการผลิตเพ่ือจําหน่าย อาหารทอดมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยน้ํา 

มันและไขมันในอาหารทอดจะทําหน้าท่ีให้พลังงาน เป็นแหล่งกรดไขมันท่ีจําเป็น และเป็นตัวช่วยการดูดซึมของวิตามินท่ีละลาย

ในไขมัน ท้ังนี้ ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสมจึงจะช่วยให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ การทอด

อาหารมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีควรคํานึงถึงโดยเฉพาะการใช้น้ํามันทอดอาหาร น้ํามันท่ีใช้ทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน
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จะทําให้เกิดการเสื่อมสลายของนํ้ามันและเกิดเป็นสารโพลาร์ท่ีสามารถดูดซึมและสะสมในร่างกาย ซ่ึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ

เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ (ขนิษฐา อินทร์ประสิทธ์ิและ ปัญจ์ยศ มงคลชาติ, 2557: 22). 
การทอดสุญญากาศ เป็นกระบวนการทอดอาหารในภาชนะท่ีปิดสนิทและมีการลดความดันลงให้ต่ํากว่าความดัน

บรรยากาศ ส่วนใหญ่จะตํ่ากว่า 50 ทอรร์ (Torr) หรือ6.65 kPa ซ่ึงจะทําให้จุดเดือดของท้ังน้ํามันท่ีใช้ทอดและน้ําในอาหาร

ลดลง ทําให้น้ําในอาหารสามารถระเหยได้ท่ีอุณหภูมิต่ําลง (Garayo and Moreira, 2002:181-191) โดยเคร่ืองทอดสุญญากาศ 
ประกอบด้วยตัวถังท่ีใช้สําหรับทอด เครื่องควบแน่น (condenser) และปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump) ภายในตัวถังจะมี

ตะกร้าท่ีใช้ใส่อาหารท่ีต้องการทอด และตะกร้าสามารถหมุนเหว่ียงได้เพ่ือใช้ในการสลัดน้ํามันหลังจากการทอดเสร็จแล้วบาง

เครื่องอาจมีถังพักน้ํามันเพ่ือเก็บน้ํามันท่ีได้หลังจากการทอดและให้ความร้อนเร่ิมต้นก่อนการทอด และเม่ือได้ความร้อนตาม

ต้องการน้ํามันจะถูกส่งไปยังถังทอด ซ่ึงปริมาณของน้ํามันจะต้องท่วมผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทอดภาพเครื่องทอดสุญญากาศ 
ดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ของเคร่ืองทอดสุญญากาศ 
     ท่ีมา: Moreira et al.,2009: 297–304 
 

การควบคุมอุณหภูมิแบบดิจตอล เป็นควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยํา 
ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 100-190 องศาเซลเซียส การควบคุมนั้นมีอยู่หลายวิธี สําหรับในตัวอย่างนี้จะแสดงการควบคุมอุณหภูมิด้วย 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก (Arduino board) โดยมีไดอะแกรมและวงจรของระบบ ดงัภาพท่ี 2 

  
 

ภาพท่ี 2 ไดอะแกรมและวงจรของการควบคุมอุณหภูมิด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก (Arduino board) 
ท่ีมา: ณรงค์ บวบทอง, 2559: 1-2 

 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นส่วนท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวควบคุม เพ่ือปรับต้ังและสั่งงานให้ระบบทํางานได้อย่างอัตโนมัติตาม

ต้องการอาจเป็นอุปกรณ์จําพวก  ไมโครคอนโทรลเลอร์  คอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (Programable 
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Logic Control; PLC) การเลือกใช้งานอุปกรณ์ควบคุมในแต่ละแบบจะขึ้นอยู่กับลักษณะและระบบท่ีต้องการควบคุม ซ่ึง
อุปกรณ์ท่ีกล่าวมานี้จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอ่ืนๆได้ เช่น การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่ีรับและส่งสัญญาณแบบ

อนาลอก เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปอย่างอัตโนมัติ สามารถนําโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลไปใช้งานกับระบบควบคุม

อัตโนมัติได้ทุกระบบ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ควบคุม ท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม

ความดัน ควบคุมการไหล ควบคุมระดับ หรือระบบอ่ืนๆ เพียงแต่ต้องเลือกใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ร่วมกับหน่วย

อินพุทและเอาท์พุตอย่างถูกต้อง เช่น ในระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถท่ีจะวิเคราะห์เลือกใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลกับชุดวัดอุณหภูมิ (Temperature Control Unit, TC) หรือจะใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลร่วมกับหน่วย

อินพุต/เอาท์พุตแบบอนาลอกเพ่ือรับสัญญาณจากชุดวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี ท่ีให้สัญญาณแบบอนาลอกก็

สามารถทําได้ เป็นต้น (ณรงค์ ตันชีวะวงค์, 2545: 25 ) 
 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  มีนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการทอดในสภาวะสุญญากาศ การลดน้ําก่อนทอด การเกิดสารก่อมะร็งในน้ํามัน การศึกษา

เกี่ยวกับอุณหภูมิและเวลาในการทอด ซ่ึงเป็นฐานคิดของการศึกษาการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอด อาทิ 
        ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ และคณะ (2557) ได้พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองทอดสุญญากาศ ประกอบด้วย 1) ถังทอดแบบ

ปิดสนิทลักษณะทรงกระบอกต้ัง มีตะกร้าทอดทรงกระบอกวางแนวต้ังภายในและมีแกนหมุนปรับเร็วและช้าได้ ความสามารถ
ในการทอด 5 กิโลกรัม/ คร้ัง มีการสลัดน้ํามันในถังทอด 2) ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอด แบบผ่านตัวกลางเป็นน้ํามัน

ถ่ายเทความร้อนโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง 3) ถังพักและสํารองนํ้ามันทอด 4) ระบบปั๊มหมุนเวียนนํ้ามันทอดออกจากถัง

ทอด 5) ระบบชุดดักไอเดือดของน้ําและน้ํามันจากถังทอดก่อนเข้าปั๊มสุญญากาศ และ6) เคร่ืองปั๊มสุญญากาศแบบ 
Mechanical Booster Pump หลังการปรับปรุงได้เคร่ืองทอดสุญญากาศแบบพัฒนา ติดต้ังชุดโซลินอย์ดวาล์วคู่ใช้ควบคุม

ปริมาณการปล่อยแก๊สเป็นแบบสัดส่วนได้ ทําให้สะดวกและรวดเร็วในการควบคุมอุณหภูมิของน้ํามันทอด ติดต้ังชุดปรับลด

อุณหภูมิน้ําในถังของเคร่ืองหอหล่อเย็น (cooling tower) ท่ีหมุนเวียนน้ําไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับชุดควบแน่นไอเดือดทําให้

การแลกเปลี่ยนความร้อนทําได้เร็วข้ึน ผลการทดสอบเบื้องต้นการทอดสุญญากาศเนื้อลําไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนตําบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อลําไยทอดกรอบสุญญากาศ สีเหลืองทอง เนื้อแห้ง

กรอบ รสหวาน และไม่อมน้ํามัน และ พบว่า เนื้อลําไยสดจํานวนเฉลี่ย 15.5 กิโลกรัม มีสภาวะการทอดเหมาะสมที่อุณหภูมิ

ทอด 75 องศาเซลเซียส ใช้เวลาทอดเฉลี่ยท่ี 40.7 นาที และสลัดน้ํามันท่ีความเร็วประมาณ 1400 รอบ/นาที นาน 12 นาที 
โดยควบคุมระดับสุญญากาศท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท ได้ผลิตภัณฑ์หลังทอด จํานวนเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วน       
น้ําหนักแห้งต่อน้ําหนักสด ได้เท่ากับ 1: 6 ขณะดําเนินการศึกษาทดสอบเคร่ืองทอดสุญญากาศแบบพัฒนาได้ 

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย (2559: 57-66) ได้ศึกษาวิธีการกําจัดน้ําก่อนการทอดในผลิตภัณฑ์

เห็ดหอมทอดแบบน้ํามันท่วมท้ังหมด 3 วิธี ได้แก่ (1) อบในตู้อบลมร้อน ณ อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที (2) แช่
แข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และ (3) อบในตู้อบลมร้อน ณ อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
ร่วมกับการแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า วิธีการลดความชื้นด้วยการใช้อบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที ร่วมกับการแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง 
จะให้อัตราส่วนความชื้น (moisture ratio) ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณความชื้นและปริมาณการอมน้ํามันในผลิตภัณฑ์

เห็ดหอมทอดลดลง โดยให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด (7.07±1.53) ผลการทดลองชี ให้เห็นว่าการอมนํ้ามันของเห็ดหอม

ทอดท่ีกําจัดน้ําก่อนด้วยการใช้วิธีร่วมกันข้างต้นลดลงเม่ืออุณหภูมิการทอดสูงข้ึน และมีค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ของความชื้น 
(Deff) มีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ของความชื้นของผลิตภัณฑ์เห็ดหอมท่ีกําจัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ ในทุก ๆ อุณหภูมิของการทอด 
 ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร (2559: 30-38) ได้การศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพลาร์ในน้ํามันท่ีใช้ทอด

อาหารประเภทเน้ือและแป้ง ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาและจํานวนคร้ังของการทอด น้ํามัน 2 ชนิด ได้แก่ น้ํามันปาล์ม และ
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น้ํามันถั่วเหลือง มีความสัมพันธ์ต่อการเพ่ิมข้ึนของสารโพลาร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ value < 0.001 ในขณะท่ีน้ํามันน้ําข้าว

ไม่มีความแตกต่าง จึงมีความเป็นไปได้ว่าน้ํามันร้าข้าวเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ทักษิณา อินทรมณ และคณะ (2560: 558-569) ได้ทําการศึกษาผลของสภาวะการทอด (อุณหภูมิและเวลา) ต่อ

ลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีกล้วยน้ําว้าสุก โดยนํ้ากล้วยระยะสุกวันท่ี 4 (เปลือกมีสีเหลืองท้ังผล) ทอดแบบนํ้ามันท่วมท่ี

อุณหภูมิ 160, 170และ 180 องศาเซลเซียส นาน นาน 2, 3และ 4 นาที พบว่า สภาวะการทอดมีผลต่อค่าสี เนื้อสัมผัสปริมาณ

ความชื้น ไขมัน สารฟีนอลิกท้ังหมด และความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น (p≤0.05) เม่ือระยะเวลาในการทอดนานข้ึน พบ

วา ค่า L* และ h° ของกล้วยน้ําว้าสุกแผ่นทอดกรอบมีแนวโน้มลดลง (p≤0.05) ในขณะท่ีค่า a* เพ่ิมสูงข้ึน (p≤0.05) เม่ือ

อุณหภูมิและเวลาในการทอดเพ่ิมสูงข้ึนมีผลให้ค่าความแข็งมีแนวโน้มสูงข้ึน (p≤0.05) ท้ังนี้กล้วยน้ําว้าสุกท่ียังไม่ผ่านการทอดมี

สีเข้มข้ึนหลังการทอด กล้วยน้ําว้าสุกแผ่นทอดกรอบทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน มีลักษณะเนื้อสัมผัสนิ่ม เนื่องด้วย
มีปริมาณความชื้นสูงแต่มีปริมาณไขมันตํ่าท่ีสุด (ร้อยละ 19.11) ขณะท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน เป็นเวลา 4 นาที มี
ปริมาณความชื้นต่ําท่ีสุด (ร้อยละ 3.58) และมีปริมาณไขมันสูงท่ีสุด (ร้อยละ 31.16)แต่มีลักษณะสีคล้าเข้มค่อนข้างไหม้ปริมาณ

สารฟีนอลิกท้ังหมดและความสามารถในการต้านออกซิเดชันท่ีวิเคราะห์โดยวิธี DPPHและ FRAP ของกล้วยน้ําว้าสุกแผนทอด

กรอบมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เม่ืออุณหภูมิและเวลาในการทอดเพ่ิมข้ึน (p≤0.05) 
 Ratchanee Charoen Supachai Lakerd and Chindanai Kornpetch (2015: 100-108) ได้พัฒนาเห็ดนางปรุง

รสด้วยกระบวนการทอดสุญญากาศ เพ่ือปรับสภาวะการทอดแบบสุญญากาศให้เหมาะสม (การทอดอุณหภูมิเวลาและ

กระบวนการปั่น) ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการทอดสุญญากาศท่ีดีท่ีสุดเป็นอุณหภูมิทอดและเวลา 120 ° C เป็นเวลา 15 นาที
และความเร็วในการป่ันท่ี 1200 รอบต่อนาที (ภายใต้ความกดดัน -700 มิลลิเมตรปรอท) เห็ดนางปรุงรสท่ีได้มีความชื้นตํ่า

ปริมาณไขมัน และแตกหัก สําหรับระดับการประเมินทางประสาทสัมผัสของ hedonic 9 จุด และ 5 จุดท่ีเหมาะสม (JAR) ปรุง

รส (ท่ีมีรสบาร์บีคิว 8%) ได้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน ๆ ทรีทเม้นต์ท่ีมีระดับและรสชาติท่ีแตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายพบว่า ปรุงรสท่ีมีเส้นใยสูง (25.62%) และโปรตีน (17.47%) และความชื้นตํ่า (2.15%), 
aw(0.308) และจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด (1 x 103 CFU / g ยีสต์และรา 1 x 102 โคโลนี/กรัม) 

Tanushree Maity, A. S. Bawa, and P. S. Raju (2014: 1-8) ได้ศึกษาผลของการทอดสุญญากาศต่อการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านคุณภาพของขนุนชิ้น โดยทดสอบปริมาณความชื้น และแรงแตกหักของขนุนชิ้น ลดลงเมื่ออุณหภูมิ

และเวลาในการทอดเพ่ิมข้ึนระหว่างการดูดสุญญากาศในขณะท่ีปริมาณน้ํามันเพ่ิมข้ึน เวลาทอดสําหรับขนุนชิ้น พบว่า เป็น 30, 
25 และ 20 นาทีท่ี 80, 90 และ 100 °C ตามลําดับ ขนุนชิ้นทอดท่ีอุณหภูมิสูงกว่าจะทําให้การหดตัวสูงสุด (48%) ความสว่าง
ของขนุนชิ้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ระหว่างการทอด การประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่า ได้รับการยอมรับสูงสุด

สําหรับทอดขนุนชิ้นท่ี 90 °C เป็นเวลา 25 นาที การทอดภายใต้สุญญากาศท่ีอุณหภูมิต่ํากว่า พบว่า สามารถเก็บสารประกอบ

ทางชีวภาพเช่น ฟีนอลิกรวมฟลาโวนอยด์ท้ังหมด และแคโรทีนอยด์ท้ังหมดในขนุนชิ้นเกือบ 90% ของแคโรทีนอยด์จะหายไป

จากตัวอย่างหลังจาก 30 นาทีของการทอดท่ี 100 ° C 
           
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การออกแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
      จากการศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการทอดและแบบวิธีการทอด สภาวะท่ีใช้ในการทอดท่ีความดันตํ่ากว่า

บรรยากาศ  การถ่ายเทความร้อน และมวลของอาหารขณะทอด การเปลี่ยนแปลงของนํ้ามันระหว่างการทอด วิธีการลด
ปริมาณการดูดซับน้ํามันภายหลังการทอด และกลไกการย้อนกลับของอาหารทอด ได้ข้อมูลสําหรับเป็นข้อพิจารณาในการ

ออกแบบสร้างต้นแบบเคร่ืองช่วยทอดฯ โดยมีรายละเอียดการออกแบบ ดังน้ี 
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4.1.1 เป็นต้นแบบศึกษาสําหรับใช้พัฒนาออกแบบขนาดท่ีเหมาะสมใช้ประโยชน์กับร้านค้ารายย่อยและต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ต่อไป  
 4.1.2 เป็นต้นแบบขนาดเล็ก สามารถใช้กรณีศึกษาทดสอบการทอด ตัวอย่าง เนื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ฯลฯ ปริมาณท่ี

พอเหมาะต่อครั้ง ภายใต้การควบคุมระบบแบบอัตโนมัติได้ดี  
 4.1.3 ความสามารถในการทอดวัตถุดิบ 5.0 กิโลกรัมต่อครั้ง  
 4.1.4 ประหยัดปริมาณนํ้ามันพืชสําหรับการทอด 
 4.1.5 ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอดแบบอัตโนมัติ  
 4.1.6 มีการดูดซับน้ํามันในถังทอด ระบบการดักน้ํามัน และไอน้ําจากถังทอด  

 4.1.7 มีเครื่องปั๊มสุญญากาศประสิทธิภาพสูง 
 

4.2 ส่วนประกอบ และขั้นตอนการทํางานของระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอด
แบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น 
      ได้ทําการออกแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน ท้ังส่วน

โครงสร้างของระบบ และส่วนควบคุมระบบ ดังภาพท่ี 1 พร้อมท้ังอธิบายส่วนประกอบ และขั้นตอนการทํางานของระบบท่ี

พัฒนาข้ึน ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 ส่วนประกอบต้นแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
 

ส่วนประกอบต้นแบบระบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน ดังน้ี 
 1)  ถังทอด (A) 
      ถังทอดเป็นถังชนิด 1 ชั้น วัสดุเป็นสเตนเลส ความจุประมาณ 18 ลิตรขนาด ภายในมีกว้าง 290 ยาว 430 

มิลลิเมตร สูง 410 มิลลิเมตร หนา 4.0 มิลลิเมตร 
1.1 มีตะกร้าทอด วัสดุเป็นสเตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร สูง 250 มิลลิเมตรผนังเป็นรู 

ตะแกรงขนาด 3 มิลลิเมตร ติดต้ังภายในถังทอด  
1.2 มีระบบลมสําหรับยกกระบอกสูบสําหรับยกตะกร้าขึ้นลงในถังทอด 

 2) ถังพักน้ํามันทอด (B) 
     ถังพักน้ํามันทอดเป็นถังชนิดชั้นเดียว วัสดุเป็นสเตนเลส ความจุประมาณ 20 ลิตร ขนาดภายใน มี กว้าง 400 

มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร สูง 400 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตรใช้เก็บพักและหมุนเวียนน้ํามันทอดจากถังทอด  
 3) ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอด (C) 
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           ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอดเป็นระบบขดลวดความร้อนท่ีสามารถให้อุปกรณ์น้ํามันได้ไม่เกิน 300 องศา
เซลเซียส และมีหัววัดและควบคุมอุณหภูมิน้ํามันทอด ชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบเค โดยการวัดและควบคุมระดับอุณหภูมิความ

ร้อนของนํ้ามันทอดตามท่ีต้องการ 
 4) กระบอกกรองดักจับน้ํามัน และไอน้ํา (D) 
    กระบอกกรองดักจับน้ํามัน และไอน้ํา เป็นตัวดักจับน้ํามัน และไอน้ํา ในขณะกระบวนการทอด   
      5) เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบ Mechanical Booster Pump (E) 
    เคร่ืองปั๊มสุญญากาศแบบเป็นเคร่ืองปั๊มสุญญากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการลดความดันในแต่ละช่วงของความดัน

สามารถเพ่ิมความดันสุญญากาศจนถึงระดับท่ียอมรับประมาณ 680 มิลลิเมตรปรอท โดยเพ่ิมความดันสุญญากาศในข้ันตอน

สุดท้ายถึงระดับสูงสุดได้ประมาณ 760 มิลลิเมตรปรอทได้ และสามารถดูดอากาศได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประมาณ 5.7 
ลูกบาศก์เมตร/นาที 

 6) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (F) 
           ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถควบคุม เวลา ระดับความร้อน และระดับแรงดันสุญญากาศที่ต้องการ

ได้หลักการทํางานของต้นแบบเคร่ืองช่วยทอดท่ีพัฒนาข้ึน 
 

4.3 ขั้นตอนการสร้างต้นแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบและส่วนประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยทําการสร้างส่วนโครงสร้างของระบบ และ

ส่วนควบคุมระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการทํางานของระบบควบคุมท่ีพัฒนาข้ึน ดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ต้นแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน 
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ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการทํางานของระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน 
 

4.5 ทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
 ผู้วิจัยทําการทดลองใช้ระบบฯ  โดยใช้ปริมาณน้ํามันพืช จํานวน 50-55 ลิตร ปริมาณเนื้อสันในไก่ท่ีทดลองนํ้าหนัก 

อยู่ท่ี 59.25 กรัม ใช้อุณหภูมิท่ีฮีตเตอร์ความร้อนท่ี 150 องศาเซลเซียส ทําการจับเวลาการทอด และการสลัดน้ํามันพร้อมระดับ

สุญญากาศที่เหมาะสมในการทอดเนื้อไก่ และยอมรับจากผู้บริโภค โดยการใช้สเกลแบบ Hedonic scale จํานวน 10 คน 
จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 6 
 

  
 

ภาพท่ี 6 ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
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จากภาพท่ี 6 ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย

ถังทอด ถังพักน้ํามันทอด ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอด กระบอกกรองดักจับน้ํามัน และไอน้ํา เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบ

Mechanical Booster Pump และตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
 

5.2. ผลการทดลองใช้ระบบผลการใช้งานระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบ
อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเบื้องต้น 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดนํ้ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน

เบื้องต้น โดยนําเนื้อสันในไก่ 59.25 กรัม ปริมาณน้ํามันพืชท่ีใช้ อยู่ท่ีจํานวน 50 -55 ลิตร  ใช้อุณหภูมิท่ีฮีตเตอร์ความร้อนท่ี 
150 องศาเซลเซียส ดังภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ผลการทดสอบการใช้งานระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ 
ท่ีพัฒนาข้ึนเบื้องต้น 

 

 จากภาพท่ี 7 ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติเบื้องต้น 
พบว่า ปริมาณน้ํามันพืชท่ีใช้อย่างประหยัดเหมาะสม อยู่ท่ีจํานวน 50 -55 ลิตร ปริมาณ เนื้อสันในไก่ท่ีทดลองน้ําหนักอยู่ท่ี 
59.25 กรัม ใช้อุณหภูมิท่ีฮีตเตอร์ความร้อนท่ี 150 องศาเซลเซียส เคร่ืองปั๊มสุญญากาศทํางานระบบสุญญากาศได้สูงสุดท่ี740-
760 มิลลิเมตรปรอท และใช้เวลาการทอด 6 นาที และสลัดน้ํามันด้วยสุญญากาศ อีก 6 นาที ท่ีระดับสุญญากาศ 50 มิลลิเมตร
ปรอท ซ่ึงระบบฯ ในทุกส่วนทํางานได้ปกติ เนื้อสันในไก่ท่ีได้มีลักษณะท่ีสุกกําลังดี มีความกรอบนุ่ม ไม่มีน้ํามันตกค้างอยู่ในชิ้น

เนื้อ และเม่ือทดสอบชิมจากผู้บริโภค จํานวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านสี อยู่ท่ี 6.50 ด้านผิวสัมผัส อยู่ท่ี 6.80 ด้านรสชาติ อยู่
ท่ี 6.80 ด้านความกรอบ อยู่ท่ี 6.80 และการยอมรับรวม อยู่ท่ี 6.80 หรือคิดเป็นร้อยละด้านสี อยู่ท่ี 65 และด้านผิวสัมผัส  
รสชาติ ความกรอบ การยอมรับรวม อยู่ท่ี 68   
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

6.1. ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ถังทอด 
ถังพักน้ํามันทอด ระบบให้ความร้อนกับน้ํามันทอด กระบอกกรองดักจับน้ํามัน และไอน้ํา เคร่ืองปั๊มสุญญากาศแบบ

Mechanical Booster Pump และตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงระบบฯ ในทุกส่วนทํางานได้ปกติ สอดคล้องกับ
ชัยวัฒน์  เผ่าสันทัดพาณิชย์ และคณะ (2557) Ratchanee Charoen Supachai Lakerd and Chindanai Kornpetch 
(2015) และ Tanushree Maity, A. S. Bawa, and P. S. Raju (2014) 

  6.2. ผลการทดลองใช้ระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอดแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน

เบื้องต้นพบว่า ปริมาณน้ํามันพืชท่ีใช้อย่างประหยัดเหมาะสม อยู่ท่ีจํานวน 50 -55 ลิตร ปริมาณ เนื้อสันในไก่ท่ีทดลองน้ําหนัก
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อยู่ท่ี59.25 กรัม ใช้อุณหภูมิท่ีฮีตเตอร์ความร้อนท่ี 150 องศาเซลเซียส เคร่ืองปั๊มสุญญากาศทํางานระบบสุญญากาศได้สูงสุดท่ี

740-760 มิลลิเมตรปรอท และใช้เวลาการทอด 6 นาที และสลัดน้ํามันด้วยสุญญากาศ อีก 6 นาที ท่ีระดับสุญญากาศ 50 
มิลลิเมตรปรอท เนื้อสันในไกท่ี่ได้มีลักษณะท่ีสุกกําลังดี มีความกรอบนุ่ม ไม่มีน้ํามันตกค้างอยู่ในชิ้นเนื้อ และเม่ือทดสอบชิมจาก

ผู้บริโภคจํานวน 10 คน มีค่าความชอบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 65 - 68 ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร (2559) ธัญญา

ภรณ์ ศิริเลิศ และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย (2559) และทักษิณา อินทรมณ และคณะ (2560) 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
    

 7.1 ควรมีการพัฒนาระบบให้มีขนาดเล็กพอเหมาะกับผู้ค้ารายย่อย  
            7.2 ควรมีการพัฒนาระบบควบคุมให้ใช้งานง่ายและมีราคาถูกเหมาะกับผู้ค้ารายย่อย 
            7.3 ควรมีการพัฒนาระบบการทอดสําหรับวัตถุดิบหลากหลายชนิดสอดคล้องกับผู้ค้ารายย่อย 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
          

ผู้วิจัยขอบคุณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีพิจารณาทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2560 
(Super Clusters) จากการสนับสนุนการวิจัยของ Super Clusters ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานท่ี

ศึกษาท่ีใช้ศึกษาระดับอุตสาหกรรม (ขอสงวนนาม)  
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การออกแบบระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม 
โดยใช้ชดุประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

Design of Salt Reduction System in Salted Vegetable production 
 Process by using Electric Charge Sets from Solar Energy 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็มโดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ และศึกษาผลการทดลองใช้ระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็มโดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็มท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ถัง 2 ถัง 
โดยในแต่ละถังจะมีอิเล็กโทรดสําหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันตํ่ากระแสสูงท่ีได้จากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
ซ่ึงอิเล็กโทรดทําจากเหล็กสแตนเลสพรุนท่ีจุ่มอยู่ในถังท่ีแยกเป็นถังท่ีต่อกับข้ัวลบกับถังท่ีต่อกับข้ัวบวก โดยนํ้าเค็มจะถูกปล่อย
เข้ามาถังท่ี 1 (ถังต่อกับข้ัวบวก) ท่ีเชื่อมต่อกับถังท่ี 2 (ถังต่อกับข้ัวลบ) ผ่านท่อท่ีเชื่อมระหว่างถังท่ีบรรจุเมมเบรนท่ีทําจากโพลี
เอสเตอร์ไว้ แล้วระบบจะลดความเค็มของถังท่ี 2 ท่ี ต่อกับขั้วลบจนถึงระดับท่ีจะนําไปใช้ได้ก็จะปล่อยน้ําออกจากถังท่ี 2 เพ่ือ
รับน้ําเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องทางถังท่ี 1 โดยระบบควบคุมระดับน้ําเกลือ ตรวจวัดระดับความค็ม และประมวลผลการทํางาน
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก (Arduino board) ผลการศึกษา พบว่า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงสุริยะท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 4.00 แอมแปร์ ท่ีระดับแรงดันไม่เกิน 50 โวลต์ตามท่ีออกแบบไว้ จากระดับความเข้มของแสง
ดวงอาทิตย์ท่ีระดับ 57,190 ถึง 96,560 –ลักซ์ และระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถลดปริมาณเกลือในน้ําเกลือปริมาตร 400 ลิตร  
ท่ีระดับความเค็มประมาณร้อยละ 2.0 ลงร้อยละ 0.18 โดยใช้เวลาในการปล่อยประจุน้อยกว่า 30 นาที  

 
คําสําคัญ: ระบบลดเกลือในนํ้า  กระบวนการผลิตผักดองเค็ม  ชุดประจุไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์  
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Abstract 
 
              The purpose of this research is to design a saltwater reduction system in the production of salted 
pickles by using an electric charge set from solar energy. And study the results of the experiment using 
salt water reduction system in the production of salted pickles by using electric charge sets from solar 
energy The results of the research were as follows: 1) Saltwater reduction system in the production of 
salted pickled vegetables, consisting of 2 tanks, each tank has an electrode for connecting to a high 
voltage low voltage power source obtained from the system. Produce electricity from the sun Which the 
electrode is made of perforated stainless steel that is dipped in a tank that is separated into a tank 
connected to the negative electrode and the tank connected to the positive pole The salt water is 
released into the first tank (tank connected to the positive electrode) connected to the second tank 
(tank connected to the negative electrode) through the pipe that connects the tank containing the 
membrane made of polyester. And the system will reduce the salinity of the second tank that is connected 
to the negative electrode to the level that will be used, the system will release the water from the 2nd 
tank to receive new incoming water continuously via the 1st tank by the salt level control system. 
Measure the level of memory and processing work with a microcontroller (Arduino board). The study 
found that the electric power generation system from a developed solar panel can supply electricity not 
more than 4.00 amperes at a pressure level of not more than 50 volts as designed, hold From the 
intensity of the sunlight at the level of 57,190 to 96,560 lux and the developed system can reduce the 
salt content in the 400-liter saltwater volume at a salinity level of about 2.0 percent down 0.18 percent 
by using the time to charge less over 30 minutes. 
 
Keywords:  saltwater reduction system, salted pickled vegetable production, electric charge kit, solar energy 
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1. บทนํา  
 

      ในการผลิตผักและผลไม้ดองเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบให้สามารถนํามา

บริโภคนอกฤดูกาลผลิตได้โดยไม่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ กระบวนการผลิตผักผลไม้ดอง

จะใช้เกลือเป็นส่วนผสมหลัก ซ่ึงทําให้เกิดกรดแลคติกโดยปริมาณเกลือท่ีใช้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญของจุลินทรีย์

และเอนไซม์ในผักผลไม้เกิดการสร้างกรดและการหมัก ถ้าความเข้มข้นของเกลือตํ่า ผลิตภัณฑ์จะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย การดอง
ผักผลไม้เพ่ือให้สามารถบริโภคได้ใน 1-2 วัน นิยมใช้ความเข้มข้นของเกลือประมาณร้อยละ 2-5 ของน้ําหนักผักผลไม้ แต่ถ้าเป็น

การดองเพ่ือเก็บรักษาเป็นเวลานานๆ นั้น เม่ือปริมาณกรดในผักผลไม้สูงตามต้องการแล้วจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของเกลือใน

ผลิตภัณฑ์ให้สูงกว่าร้อยละ 10 นอกจากเกลือแล้วอาจเติมสารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีจุลินทรีย์สามารถใช้หมักได้เพ่ือให้เกิด

กรดแลคติกในปริมาณท่ีต้องการ โดยอาจหมักโดยคลุกเคล้าส่วนผสมนั้นกับผักผลไม้ท่ีเตรียมไว้ แล้วอัดให้แน่นในภาชนะท่ีใช้

หมักนําของหนักทับไม่ให้ผักผักไม้ลอยข้ึนมา  หรือหมักโดยใช้น้ําดอง ซ่ึงทําได้โดยการเทน้ําดองท่ีเตรียมไว้ลงไปจนท่วมผักแล้ว

ใช้ของหนักทับไว้  
 อย่างไรก็ตามในขั้นการดองเก็บวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตตลอดปี และข้ันการนําวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีการ

ล้างเกลือออกจากผักผลไม้ด้วยน้ําสะอาดหลายครั้ง แล้วจึงบรรจุผักผลไม้ในน้ําปรุงรสใหม่ก่อนบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์เพ่ือ

จําหน่ายต่อไป ส่วนน้ําเกลือท่ีใช้ดองผักผลไม้ก็จะถูกเทท้ิงไป ซ่ึงน้ําเกลือส่วนนี้จะประกอบไปด้วยเกลืออนินทรีย์และกรดใน

ปริมาณสูง หากมีการทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา ทางธรรมชาติต่างๆ โดยปราศจากการบําบัดให้มีค่าความสกปรกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อาจส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ําตามมาได้ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากน้ําท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซ่ึงมีความขุ่นในระดับสูง สีเหลืองน้ําตาล และส่งกลิ่นเหม็น ประกอบกับโรงงานผลิตผัก

ผลไม้แปรรูปส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน การบําบัดน้ําเสียจึงควรเป็นวิธีท่ีทําได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดสารพิษจากการ

บําบัด (พรประเสริฐ เติมปิยกุล, 2546) ผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะบําบัดน้ําเสีย โดยการบําบัดทางไฟฟ้า ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ี

สามารถใช้ในการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีท่ีสามารถนําน้ํากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ได้ 
  ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงนําเสนอการพัฒนาระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจไุฟฟ้า เพ่ือ

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและพลังงาน โดยการประยุกต์ และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือลดการสูญเสีย

ทรัพยากร เพ่ือต้องการสร้างรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตผักผลไม้แปรรูปให้มีประสิทธิภาพ

และการปล่อยน้ําไม่สะอาดลงแหล่งน้ํา ท้ังนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและโลกต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้า 
 2.2 เพ่ือทดลองใช้ระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้า 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 คาปาซิทีฟ ดีไอโอไนเซซ่ัน (Capacitive deionization: CDI) คือ กระบวนการแยกเกลือออกจากนํ้า โดยนํามาใช้กับ

คาร์บอนอิเล็กโทรดท่ีมีรูพรุนซ่ึงอยู่ตรงข้ามกัน โดยแต่ละอิเล็กโทรดจะมีการแลกเปลี่ยนตําแหน่งไอออนที่ช่องว่างระหว่าง

อิเล็กโทรด ซ่ึงในช่องว่างจะมีกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ําสามารถนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้

พลังงานต่ํา โดยมีหลักการของคาปาซิทีฟ ดีไอโอไนเซซ่ัน ดังภาพท่ี 1 ส่วนการนําพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์มาใช้ในระบบคา

ปาซิทีฟ ดีไอโอไนเซซ่ัน แสดงไว้ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 การแยกประจุของเกลือจากน้ํากร่อยด้วยอิเล็กโทรด 
ท่ีมา: นฤดล คุ้มรักษาและบุญยัง ปลั่งกลาง, 2554 

 
 

  
 

ภาพท่ี 2 แนวคิดในการนําแผงสุริยะมาใช้ร่วมกับคาปาซิทีฟ ดีไอโอไนเซซ่ัน 
ท่ีมา: นฤดล คุ้มรักษาและบุญยัง ปลั่งกลาง, 2554 

 
 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

มีนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียด้วยไฟฟ้า การแยกเกลือด้วยไฟฟ้า การศึกษาเกี่ยวกับการแยกเกลือออก

จากนํ้า และระบบบําบัดน้ําเสียในวิธีต่างๆ ซ่ึงนํามาเป็นฐานคิดในการวิจัยเกี่ยวกับระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผัก

ดองเค็มโดยใช้ชุดประจุไฟฟ้า อาทิ  
พลกฤษณ์ จิตรโต ธิญาดา ชยกระทาง และวรนันต์ นาคบรรพต (2559) ได้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดน้ํา

เสียสีย้อมไหมสีแดงประเภทสีย้อมแอสิค และหาประสิทธิภาพการบําบัด โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าในถังปฏิกรณ์

แบบกะขนาด 1,000 มิลลิลิตร ใช้เหล็กเป็นขั้วไฟฟ้า ขนาด 3.5x15.0 ตารางเซนติเมตร พ้ืนท่ีจมน้ํา 105 ตารางเซนติเมตร 
ระยะห่างขั้วไฟฟ้า 2 เซนติเมตร ปัจจัยท่ีทําการศึกษา ได้แก่ ค่าพีเอชเร่ิมต้น ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่อพ้ืนท่ีอิเล็กโทรด 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการบําบัด ผลการศึกษาพบว่า ท่ีค่าพีเอช เร่ิมต้นของน้ําเสีย 4 – 8 เม่ือเดินระบบบําบัดค่าพีเอชมีค่า

สูงข้ึน ในขณะค่าพีเอชเริ่มต้นท่ี 9 ค่าพีเอชลดลงเล็กน้อย และเข้าสู่สภาพสมดุลในช่วงพีเอช 7 – 9 ภาวะเหมาะสมในการ

บําบัดน้ําเสียคือท่ีค่าพีเอชเร่ิมต้นท่ี 7 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่อพ้ืนท่ีขั้วไฟฟ้า 80 แอมแปร์ต่อตารางเมตร ระยะเวลา
ในการบําบัด 40 นาที มีประสิทธิภาพในการบําบัดสีร้อยละ 95 และประสิทธิภาพในการบําบัดซีโอดีร้อยละ 79 ท้ัง นี้ไม่
สามารถวัดปริมาณไอออนของเฟอร์ริกหรือเฟอร์รัสได้ 

Herbert Weidner (2016) ได้ศึกษาการแยกเกลือออกจากน้ําทะเล โดยแรงไฟฟ้าสถิตนั้นไอออนจะถูกจับกับพ้ืนผิว

ของข้ัวไฟฟ้า โดยท่ีเกลือนั้นเนื้อหาของอิเล็กโทรไลต์ของเหลวลดลง การกลั่นกรองหลายข้ันตอนน้ําตกสามารถลบไอออนอย่าง

สมบูรณ์ กระบวนการนี้ไม่ใช้การเปลี่ยนรูปแบบทางเคมี และต้องใช้ส่วนประกอบแบบด้ังเดิมเท่านั้น 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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Youri Gendel et. al (2014) ได้ศึกษาการโหมดแบทช์และการแยกเกลือออกจากน้ําอย่างต่อเน่ือง โดยใช้

เทคโนโลยีการกําจัดคาร์บอนท่ีไหลได้ (FCDI) การแยกเกลือด้วยไฟฟ้าเคมีอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความสามารถในการดูดซับ

ไอออนของสารละลายที่ประกอบด้วยอนุภาคคาร์บอน สารแขวนลอยคาร์บอนสองตัวและน้ําป้อนถูกป้อนเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้า

เคมีท่ีดําเนินการตามหลักการของเมมเบรนช่วยในการกําจัดไอออน (MCDI) ในการทํางานแบบแบตช์หลังจากขั้นตอนการแยก

เกลือออกจากน้ําเสร็จสมบูรณ์ไอออนท่ีดูดซับจะถูกปล่อยออกจากอิเล็กโทรดท่ีไหลไปยังส่วนเดียวกันของน้ําโดยใช้การกลับข้ัว 
การทํางานกับสารละลายน้ํา NaCl 15 ลิตรต่อลิตรส่งผลให้ค่าความสามารถในการดูดซับเกลือ (SAC) สูงถึง 260 mg / gdry 
carbon ค่านี้สูงกว่าค่าสูงสุดของ SAC ท่ีรายงานจนถงึขณะนี้ - 14.3 mg / g สาเหตุของปรากฏการณ์นี้ยังไม่ชัดเจนและมีการ

วิจัยเพ่ิมเติมในปัจจุบัน ในกระบวนการต่อเนื่องใหม่อย่างแท้จริงลําธารสารละลายท้ังสองจะถูกหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องระหว่าง

โมดูลการแยกเกลือออกจากน้ําและโมดูลการฟ้ืนฟู / ความเข้มข้นท่ีดําเนินการด้วยฟังก์ชั่นเดียวกัน แต่มีศักยภาพกลับ ไอออน
ท่ีดูดซับจากอิเล็กโทรดท่ีไหลและมีสมาธิผ่านเย่ือหุ้มเข้าไปในกระแสการกําจัด เราพิสูจน์การทํางานอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตรา

การแยกเกลือออกมากกว่า 99% สําหรับความเข้มข้นเกลือเร่ิมต้น 1 กรัม NaCl / l ปัจจัยความเข้มข้นข้ึนอยู่กับการกู้คืนท่ีมี

การกู้คืนน้ํา 90% จะแสดงให้เห็นได้ง่าย 
Paz Nativ, Yuval Badash and Youri Gendel (2017) ได้ศึกษากลไกของการกําจัดไอออนแบบฟลักซ์การไหล

แบบอิเล็กโทรด ปฏิกิริยา Faradaic ท่ีผลิต H+ (ขั้วบวก) และ OH– (แคโทด) ในการแยกประจุไอออนแบบไหลผ่านอิเล็กโทรด 
(FCDI) ท่ีดําเนินการท่ี 1.2 V.ปฏิกิริยาเหล่านี้เน้นกลไกการแยกเกลือออกจากกระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติมภายในการกําจัดไอออน

แบบขนาน กลไกการตรวจสอบกระแสอิเล็กโทรด (100 มล. แต่ละ 5% (wt) ถ่านกัมมันต์) ในช่วง FCDI (พ้ืนท่ีเย่ือกรองท่ีมี

ประสิทธิภาพ 121 ซม. 150 มล., สารละลาย NaCl 4 กรัม / ลิตรพบว่า Na+ และ Cl− ions 50% และ 30% ของ Cl− และ 
Na + ตามลําดับ) ไม่ได้ถูกดูดซับในอนุภาคถ่านกัมมันต์ แต่ค่อนข้างละลายในเฟสน้ําของอิเล็กโทรดกระแสไฟฟ้า การผลิตกรด 
(ส่งผลให้ค่า pH ≈ 1.5) และเบส (ค่า pH ≈ 12.5) ในสารละลายโฟล - แอโนดและ -cathode พบว่า ระหว่างการทํางาน 
พฤติกรรมการย้อนกลับของค่า pH ได้รับในระหว่างการสร้างกระแสอิเล็กโทรดโดยการพลิกกลับท่ีมีศักยภาพ การวางตัวเป็น 
กลาง pH ของสารละลายโฟลอิเล็กโทรดส่งผลให้อัตราการกลั่นเกลือและกระแสไฟฟ้าของเซลล์ FCDI เพ่ิมข้ึนอย่างมาก การ
ทําปฏิกิริยา NaOH และ HCl ในเซลล์ FCDI ท่ีลัดวงจรทําให้เกิดการผลิต NaCl ในช่องเก็บน้ําและการวางตัวเป็นกลางของ 
pH ท้ังอิเล็กโทรดไหลปฏิกิริยา Faradaic ท่ีสามารถย้อนกลับได้ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเกิดข้ึนบนข้ัวไฟฟ้าการไหลใน FCDI สามารถ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุคาร์บอนองค์ประกอบอิเล็กโทรไลต์และพารามิเตอร์การใช้งาน (เช่นศักยภาพของเซลล์) และ
จําเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมเติม 

Martin Kim et. al (2019) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไอออน (CDI) ซ่ึงวัดโดยความสามารถในการดูดซับของ

เกลือ (SAC) และการดูดซับของเกลือ (ENAS) ถูกจํากัด ด้วยแรงผลักประจุลบท่ีขั้วบวก ในการตรวจสอบความสามารถในการ 
การผลักโคไอออนด้วยการเพ่ิมส่วนประกอบเสริมท่ีเติมเข้าไปในอิเล็กโทรด โดยการจับข้ัวไฟฟ้าคอมโพสิท CDI กับไคโตซาน 
politaccharides และประจุคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลส เม่ือใช้ตัวประสานอิเล็กโทรดท่ีชาร์จประจุแบบไม่สมมาตรจะมีการ

ป้องกันแรงขับร่วมของไอออนซ่ึงส่งผลให้ค่า SAC และ ENAS นั้นมีค่ามากกว่าข้ัวไฟฟ้าคอมโพสิตท่ีผูกกับโพลีไวนิลนิเดน 
ฟลูออไรด์ (PVDF) สารยึดเกาะโพลีแซคคาไรด์ไม่ได้ปรับสมดุลการจ่ายในไมโครคาร์บอน แต่เปลี่ยนการจ่ายแรงดันการดูดซับ

สูงสุดทําให้สามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้งานซ่ึงยืดอายุการใช้งานของวงจรเป็นเวลานานโดยไม่มีการสูญเสียอย่างมี

นัยสําคัญ  กลไกของการปรับปรุงการสะสมเกลือด้วยสารยึดเกาะ polysaccharide ได้รับการสํารวจด้วยแบบจําลองมิติเดียว

ท่ีบูรณาการหน่วยย่อย CDI และเมมเบรนแลกเปล่ียนไอออนท่ีครอบคลุม (MCDI) หน่วยย่อยจําลองแบบจําลองบ่งชี้ว่า

คาร์บอนปกคลุมด้วยชั้นบาง ๆ การสะสมตามลําดับและการปลดปล่อยของเกลือสู่การสูญเสียท่ีไม่มีการระบาย 
Younghyun Choa et. al (2019) ได้กําจัดไอออนแบบฟลักซ์ของอิเล็กโทรดพร้อมกับประสิทธิภาพการกําจัดเกลือ

ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยใช้อัตราส่วนคาร์บอนสูงท่ีใช้งานได้กับหลอดนาโนคาร์บอน พบว่า การกําจัดไอออนแบบฟลักซ์ท่ีใช้

ขั้วไฟฟ้า (FCDI) ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากกระบวนการแยกเกลือออกจากนํ้าอย่างต่อเนื่องและปรับขนาดได้โดยไม่
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จําเป็นต้องมีขั้นตอนการปลดปล่อยซ่ึงจําเป็นสําหรับการกําจัดไอออนแบบคงท่ีอิเล็กโทรดแบบคงท่ี อย่างไรก็ตามสารละลาย
อิเล็กโทรดไหลเป็นตัวนําท่ีไม่ดี ซ่ึงจํากัดประสิทธิภาพการแยกเกลือออกจากน้ํา แต่การโหลดมวลคาร์บอนท่ีสูงข้ึนใน

สารละลายอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการกําจัดเกลือเนื่องจากการเชื่อมต่อท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามความหนืดท่ีเพ่ิมข้ึนจะ 
จํากัด การโหลดวัสดุท่ีใช้งานมากข้ึน ในท่ีนี้เรารายงานว่าประสิทธิภาพการกําจัดเกลือเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญโดยการนําท่อ 
นาโนคาร์บอนท่ีใช้งานได้ (FCNTs) เป็นถ่านกัมมันต์แบบกระแสสลับ (AC) ซ่ึงนําไปสู่การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาค AC 
อัตราการกําจัดเกลือต่อหน้า 0.25wt% FCNT พร้อม AC 5wt% AC เพ่ิมข้ึนสี่เท่าจากท่ีได้รับด้วย AC เพียง 5wt% ซ่ึงเป็น

ค่าสูงสุดท่ีรายงานไว้ในวรรณคดี (จาก 1.45 ถึง 5.72 mmol / m2s ท่ีความเข้มข้นของน้ําเกลือ 35.0 กรัมต่อลิตรและใช้

ศักย์ไฟฟ้า 1.2V) นอกจากนี้ FCNT ท่ีมีอัตราส่วนภาพสูง (∼50,000) สามารถปรับปรุงการกําจัดเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าอัตราส่วน FCNTs ต่ํา (∼ 1300) การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้ายังยืนยันอีกว่าการเพ่ิม FCNT สามารถสร้างเครือข่าย
การเชื่อมต่อท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยเพ่ิมการนําไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรดไหลสําหรับการใช้งานจริงของระบบแยก

เกลือท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
กล่าวโดยสรุป มีการวิจัยและพัฒนาการบําบัดน้ําในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้ามาช่วยในการขจัดสิ่ง 

ปลอมปนในระดับประจุ ซ่ึงทําให้น้ําลดสารเคมีท่ีผสมอยู่ได้ โดยใช้วัสดุและพลังงานตํ่า และไม่สร้างผลกระทบต่อเนื่องให้กับ 
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 4.1 การศึกษาคุณภาพน้ําผสมเกลือในกระบวนการผลิตเบื้องต้น  
      ได้ลงสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียท่ีมีระบบการกรองน้ําเสียท่ีทางโรงงานพัฒนาขึ้นใช้เอง จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ํา 

ตามจุดน้ําท้ิง จํานวน 8 จุด และตรงบริเวณกระบวนการห่ันขิงดองเค็ม จํานวน 4 จุด เพ่ือนําไปตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 
ผสมเกลือในกระบวนการผลิตเบื้องต้น โดยตรวจวัดค่า pH และเปอร์เซ็นต์ความเค็มของน้ําในกระบวนการผลิต ดังภาพท่ี 3  
และภาพท่ี 4  
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลค่า pH และเปอร์เซ็นต์ความเค็มของน้ําในกระบวนการผลิต 
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ภาพที่ 4 การลงพ้ืนท่ีเก็บผลคุณภาพน้ําผสมเกลือในกระบวนการผลิตเบื้องต้น 
 

4.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า  
ทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า โดยทดลองปรับระดับแรงดัน 

และกระแส ขั้วอิเล็กโทรด ความเร็วของนํ้าเกลือในน้ําการใช้พลังงาน และแบบโปรแกรมการควบคุมการทํางานของวงจร ดัง
ภาพที่ 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าและการตรวจสอบวัดค่าในห้องปฏิบัติการ  

 

จากภาพที่ 5 ได้ทําการทดลองปรับระดับแรงดัน และกระแส ขั้วอิเล็กโทรด ความเร็วของน้ําเกลือในน้ํา การใช้ 
พลังงาน และแบบโปรแกรมการควบคุมการทํางานของวงจร (อธิบายหลักการทดลองหรือวิธีการปรับเพ่ือขยายความของภาพท่ี 
ทดลอง) ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แผนผังการควบคุมการทํางานของวงจร 
 

4.3 ออกแบบระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
ได้ทําการออกแบบชุดแบบจําลองบําบัดน้ําผสมเกลือขนาดเล็กท่ีมีอัตราการบําบัดน้ําผสมเกลือวันละไม่เกิน 50 ลิตร 

โดยอาศัยหลักการทางทฤษฏีการบําบัดน้ําเสียทางวิศวกรรมการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย จากนั้นนําสภาวะท่ีได้จากการ

ทดลองในห้องปฏิบัติการมาออกแบบกระบวนการบําบัดแบบไฟฟ้า และคํานวณอัตราการใช้สารช่วยบําบัดน้ําผสมเกลือของนํ้า

ผสมเกลือในกระบวนการผลิตจากกระบวนการผลิต ดังภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 แบบหลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําผสมเกลือขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 8 ต้นแบบระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากภาพที่ 7 และภาพท่ี 8 แสดงแบบต้นแบบระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีหลักการทํางาน คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก (Arduino board) จะ
ประมวลผลระดับน้ําจากเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ําท่ีพัฒนาข้ึน และควบคุมน้ําเกลือเข้าระบบโดยใช้รีเลย์ ดังภาพท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แบบวงจรตรวจวัดระดับแรงดัน ความเค็ม และการควบคุม 
 

4.4 สร้างต้นแบบระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ได้ทําการออกแบบ และสร้างต้นแบบระบบลดเกลือในน้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงโครงสร้างของระบบประกอบด้วย ถัง 2 ถัง โดยในแต่ละถังจะมีอิเล็กโทรดสาหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

แรงดันต่ํากระแสสูง (จากการแปลงจากแผงสุริยะ) ซ่ึงอิเล็กโทรดจะทําจากเหล็กพรุนสแตนเลสจะจุ่มอยู่ในถังท่ีแยกเป็นถังท่ีต่อ

กับข้ัวลบกับถังท่ีต่อกับข้ัวบวก โดยนํ้าเค็มจะถูกปล่อยเข้ามาถังท่ี 1 (ถังต่อกับข้ัวบวก) และถังท่ี 2 (ถังต่อกับข้ัวลบ)ผ่านท่อท่ี

เชื่อมระหว่างถังท่ีบรรจุเมมเบรนท่ีทําจากโพลีเอสเตอร์ไว้ ระบบจะลดความเค็มของถังท่ีต่อกับข้ัวลบจนถึงระดับท่ีจะนําไปใช้ได้

ก็จะปล่อยน้ําออก เพ่ือรับน้ําเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ Water Ionizing ดังภาพท่ี 10 และภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 10 ต้นแบบระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ตู้ควบคุมการตรวจวัดระดับน้ํา และระดับน้ําเกลือ 

 

4.5 ทดสอบประสิทธิภาพระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาคสนาม 

ได้นําระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดต้ังท่ี

บริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียของทางโรงงาน เพ่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าผสมเกลือจริง ดังภาพท่ี 12 
 

 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 การติดต้ังระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคสนาม 
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4.6 เก็บผลการทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ําผสมเกลือในกระบวนการผลิตท่ีผ่านการบําบัด 
เปรียบเทียบกับระบบบําบัดเดิมของโรงงาน 

ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลค่าความเค็มของน้ําท้ิงจากบ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานก่อนนําเข้าระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยวัดค่า
ด้วยเซ็นเซอร์ท่ีติดกับระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือวัดมาตรฐานแบบพกพา ซ่ึงเก็บตามระดับของแรงดันประมาณ 
50 โวลต์ และทําการวัดทุก ๆ 1 นาที ทดสอบจํานวน 3 ซํ้า เพ่ือหาเวลาท่ีเหมาะสมในการปล่อยประจุไฟฟ้าในการดึงเกลือ

ออกจากน้ํา และทําการเก็บข้อมูลด้านพลังงานที่ใช้ภายในระบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยวัดค่ากระแส แรงดัน ก่อน-หลังการอาร์ค และ
ค่ากระแส แรงดัน จากการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ พร้อมวัดค่าแสงของดวงอาทิตย์ ทุกๆ 30 นาที เพ่ือคํานวณหาค่า

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจากการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องการแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าท่ีมีลักษณะ ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดไม่

เกิน 50 โวลต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน  4.50 แอมป์แปร์ 
 
5. ผลการวิจัย 

  

 5.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
           จากการทดลองใช้แผงสุริยะขนาดกําลังไฟฟ้า 60 วัตต์ ระดับแรงดัน 12 โวลต์ จํานวน 4 แผง  ท่ีระดับความเข้มของ

แสงตลอดทั้งวัน มีผลของระดับแรงดันอยู่ในระดับท่ีกําหนด คือ แรงดันสูงสุด 48 โวลต์ ต่ําสุด 40 โวลต์ จากระดับความเข้ม

ของแสงจาก 96,560 – 57,190 ลักซ์  ซ่ึงสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าให้กับระบบได้ตามท่ีต้องการตลอดการทดลอง 
 

5.2 ผลการทดสอบการลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
      จากการทดลองพบว่า ปริมาณเกลือในนํ้าจะลดลงตามระดับแรงดัน และเวลาในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยลดจาก

ระดับความเค็มของน้ําปริมาตร 400 ลิตร ลงร้อยละ 0.18 โดยใช้เวลาในการปล่อยประจุน้อยกว่า 30 นาที  
                 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
     

  จากการทดสอบประสิทธิภาพระบบลดเกลือในน้ําในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึน 
พบว่า สามารถลดปริมาณเกลือหรือความเค็มได้ ซ่ึงการลดความเค็มจะข้ึนกับระดับแรงดัน กระแส และเวลาในการแยก

สารประกอบของเกลือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Herbert Weidner (2016) Youri Gendel et. al (2014) Martin Kim 
et. al (2019) และ Younghyun Choa et. al (2019) ส่วนระบบแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าจากแผงสุริยะท่ีพัฒนาข้ึน สามารถจ่าย
กําลังไฟฟ้าได้ตามคุณสมบัติของแผง ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของแสงอาทิตย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของพลกฤษณ์ จิตรโต 
ธิญาดา ชยกระทาง และวรนันต์ นาคบรรพต (2559) Paz Nativ, Yuval Badash and Youri Gendel (2017) และ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของระดับแรงดันในระดับแรงดันตํ่าถึงระดับแรงดันสูงสุดท่ีผลิตได้ 
        2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับพลังงานที่เหมาะสมกับปริมาณนํ้าในโรงงาน 
        3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของระบบต่อการไหลของน้ําแบบต่อเนื่อง 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2130 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2158 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

  ผู้วิจัยขอบคุณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีพิจารณาให้การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560  และบริษัท เพ่ิมทรัพย์ ฟู้ด การเกษตร จํากัด  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีอนุเคราะห์สถานท่ี

ศึกษาในภาคสนาม 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
 

พลกฤษณ์ จิตรโต ธิญาดา ชยกระทาง และวรนันต์ นาคบรรพต. (2559). การบําบัดน้ําเสียสีย้อมไหมโดยกระบวนการ  
  ตกตะกอนด้วยไฟฟ้า. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2   
  228-239. 
Herbert Weidner. (2016). Electrostatic Desalination of Seawater. ค้นเม่ือ 25 เมษายน 2562 จาก 
  <https://www.researchgate.net/publication/304495639>. 
Martin Kim, Martina del Cerro, Steven Hand and Roland D. Cusick. (2019). Enhancing capacitive deionization  
  performance with chargedstructural polysaccharide electrode binders. Water Research journal  
  homepage, 148(2019) 388-397 
Paz Nativ, Yuval Badash and Youri Gendel (2017). New insights into the mechanism of flow-electrode  

 capacitive deionization. Electrochemistry Communications Volume 76, March 2017, Pages 24-28 
Younghyun Choa Chung-Yul Yoo Seung Woo Leec Hana Yoonb Ki Sook Leeb Seung Cheol Yangd Dong 
  Kook Kim (2019) Flow-electrode capacitive deionization with highly enhanced salt removal  

 performance utilizing high-aspect ratio functionalized carbon nanotubes Water Research. 
  Volume 151, 15 March 2019, Pages 252-259. 
Youri Gendel Alexandra Klara Elisabeth Rommerskirchena Oana Davidb and Matthias Wessling (2014) Batch  
  mode and continuous desalination of water using flowing carbon deionization (FCDI) technology.  
  Electrochemistry Communications, Volume 46, September 2014, Pages 152-156 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2131



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (CED) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2132 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2160 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การพัฒนาสือ่แอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
รายวชิาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5  

(พหลโยธินรามินทรภักด)ี  
The Development of 2D Animation Media with Self-Learning Theory for 

Empowering Learning on Science Course for Grade 11 Students  
Public School 5 (Phahon Yothin Rajamangala) 

 

วณิชญา จําปา1*  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*wanichaya220140@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จํานวน 32 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อแอนิเมชัน 2) แผนการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 4) แบบทดสอบระหว่างเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ผลระหว่างเรียน/หลังเรียน (E1/E2) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.58/80.31 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนด้วยสื่อ
แอนิเมชัน มีคะแนนหลังเรียน ( X = 24.09, S.D. = 2.79) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 13.50, S.D. = 2.67) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.75, S.D. 
= 0.24)     
 
คําสําคัญ: สร้างความรู้ด้วยตนเอง  สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were; 1) to develop and calculate the efficiency of 2D animation 
media with self-learning theory for empowering learning on science course 2) compare learning achievement 
before and after the use to compare the learning achievement before and after learning with 2D animation, 
and 3) to evaluate the satisfaction of students towards 2D animation with the self-learning theory. The 
sample group used in the research insisted of 32 Grade 11 students at Public School 5 (Phahon Yothin 
Rajamangala) selected by simple sampling. The research tools included 1) 2D animation media, 2) lesson 
plan, 3) the academic achievement test, 4) formative evaluations, and 5) students satisfactions questionnaires. 
The research findings were as follows 1) higher than the of standard criteria of 80/80, 2) the learning 
achievement after learning was significantly higher ( X = 24.09, S.D. = 2.79) than before learning ( X = 
13.50, S.D. = 2.67) at the .05 level, and 3) the satisfaction of students were overall at the highest level 
( X = 4.75, S.D. = 0.24)     

 
Keywords: self-learning theory, 2D animation, science course 
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1. บทนํา  
    

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 เกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่านักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง การฝึก ปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 ปัจจุบันได้มีการประยุกต์นําคอมพิวเตอ์์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเพ่ือนําเสนอเนื้อหาใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial) แบบจําลองสถานการณ์ (Simulations) หรือแบบการแก้ไขปัญหา 
(Problem Solving) การเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยังนักเรียนผ่านทางจอภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี 
ส่วนร่วม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware (ศิริชัย สงวนแก้ว, 2534) สื่อการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นจะเป็นสื่อ

ท่ีไม่หลากหลาย อาจจะไม่มีความทันสมัย ไม่น่าสนใจ  อย่างเช่น ภาพ  เสียง หรือสื่ออะไรท่ีเก่า แต่สําหรับสอการเรียนการสอน

สมัยใหม่นั้นส่วนมากแล้วจะเป็นสื่อท่ีมีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี  ITC ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสนใจอยากท่ีจะ

เรียนมากข้ึน เช่น สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมจากผู้รับสารทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น

แอนิเมชันท่ีฉายทางโทรทัศน์หรือหนังสือการ์ตูน ด้วยเหตุผลท่ีมีเนื้อหาสนุกสนาน คลายเครียด เข้าใจง่าย รวมถึงมีภาพประกอบ

ท่ีสวยงาม (บุศรินทร์  เอ่ียมธนากุล, 2554) 
 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเน้น 

การจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่เนื้อหาท่ีมีความง่ายจนถึงเนื้อหาระดับยาก มีความยากต่อการเข้าใจสําหรับนักเรียน จากการท่ีได้สอบถามครูผู้สอนทําให้

ทราบถึงปัญหาท่ีสําคัญ คือ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาประกอบด้วยเทคนิคการสอนแบบบรรยายและ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนส่วนมากเป็นการสอนตามหนังสือเรียนและมีสื่อท่ีเป็นสื่อ PowerPoint เท่านั้น อาจมีการนําวิดีโอ

ตัวอย่างจากในอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมด้วย แต่สื่อเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของตัวนักเรียนไม่ได้และอีกท้ังสื่อยังขาดปฏิสัมพันธ์กับ

นักเรียน จึงทําให้นักเรียนไม่สนใจและเบื่อหน่ายต่อการเรียนในการสอน  
 จากปัญหาและความเป็นมาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สําหรับ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีตัวนักเรียนสร้างมีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อได้โดยประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน จะช่วยให้เกิดกระบวนเรียนรู้ท่ี

ผลการเรียนรู้ดีขึ้นใน วิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน อีกท้ังยังทดแทนใน

ส่วนของความรู้ท่ีอ่ืนท่ีขาดหายจากสื่อและเนื้อหาท่ีมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ       

ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาข้ึน 
2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
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3. สมสมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ E1/E2, 80/80  
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  

อยู่ในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 

4.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ธรรมศักด์ิ เอ้ือรักสกุล (2547) แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคล่ือนไหว" ด้วยการนําภาพนิ่งมา

เรียงลําดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง งานแอนิเมชันส่วนใหญ่ท่ีปรากฏออกมาทางส่ือไม่ว่าจะเป็น เกมส์ ภาพยนตร์หรือ 
โฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนท้ังสิ้น เนื่องจากการ์ตูนมีบทบาทสําคัญอย่างมาก เพราะเป็นสื่อท่ีรับรู้เข้าใจได้ ง่ายต่อไปใน

อนาคต แอนิเมชันจะเข้ามามีบทบาทในสื่อการศึกษาทุกศาสตร์ทุกแขนง เพราะสื่อแอนิเมชัน สามารถดึงดูดความสนใจของ

นักเรียน  
ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้้วยตนเอง มีองประกอบดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว  

Constructivism จัดเป็ นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ มปัญญานิยม  (cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ  
Ausubel และ Piaget ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ นักเรียนเป็นผู้สร้าง 
(Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา

(cognitive apparatus) ของตน ประเด็นสําคัญประการท่ีสองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ 
โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด นักเรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง 
ผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยนักเรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา

ได้โดยจัดสภาพการณ์ท่ีทําให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง

หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  
 

4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และคณะ, 2561 ได้ทําวิจัยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี 

เพ่ือสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ
เรื่อง พลเมืองดีเพ่ือสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.72/81.08 2) ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติเพ่ือ

สร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ
เรื่อง พลเมืองดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียน      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
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นันทิวรรธน์ เพ็งสอน และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ, 2561 ได้ทําวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน

คอมพิวเตอร่์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน สูงก่่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.17) ทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริง 

ชญานี ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ และคณะ, 2561 ได้ทําวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง “รักษ์ป่าไม้เท่ากับรักษ์โลก” 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน จํานวน 60 คน ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.28 , S.D. = 0.53) 

อมีนา ฉายสุวรรณ และชุมพล จันทร์ฉลอง, 2559 ได้ทําการวิจัยพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพ่ีน้องออมเงิน 
ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เร่ืองพ่ีน้องออมเงิน ท่ีประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านเนื้อหาของ

การ์ตูน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X  = 4.44, S.D. = 0.57) ด้านภาพและเสียงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X  = 4.15, S.D. =0.71) 
และด้านเทคนิค มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.40, S.D. = 0.77) รวมคุณภาพท้ัง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.33 ซ่ึงระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, S.D. = 0.69) ผลการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 
เร่ือง พ่ีน้องออมเงิน มีระดับความพึงพอใจรวมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับดี ( X  = 4.26, S.D. = 0.64) 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย 
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้ดําเนินการตามกระบวนการของ ADDIE Model มีขั้นตอนดังนี้ 
5.1.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา รายวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์นักเรียนเพ่ือสร้างสื่อให้

เหมาะสมต่ออริยบทของนักเรียน วิเคราะห์โปรแกรมเพ่ือนํามาพัฒนาสื่อ 
5.1.2 ออกแบบ (Design) ออกแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จํานวน 15 ข้อ ออกแบบลําดับการนําเสนอเนื้อหา 

ออกแบบวิธีการนําเสนอ ออกแบบบทการดําเนินเร่ือง (Storyboard) ออกแบบประเมิน 
5.1.3 ขั้นพัฒนา (Development) ผู้วิจัยออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ออกแบบไว้ จํานวน 45 ข้อ และนําให้

ผู้ เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมิน IOC (Index of Item – Objective Congruence) จากผลการประเมินได้ค่าความ

สอดคล้องอยู่ท่ี 0.33 - 1.00  โดยข้อสอบผ่านการเกณฑ์การประเมิน จํานวน 40 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบก่อนและหลังเรียน จํานวน 
30 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบระหว่างเรียน จํานวน 9 ข้อ  

หลังจากได้เตรียมโปรแกรมและบทการดําเนินเรื่อง (Storyboard) แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้

โปรแกรม Adobe Flash เพ่ือเปล่ียนบทการดําเนินเรื่อง (Storyboard) เป็นแอนิเมชัน 2 มิติ และนําให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 ท่าน 
ประเมินสื่อด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ด้านเทคนิค จํานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน ประเมินด้านเนื้อหาและด้าน

เทคนิคผลการประเมินในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก X = 4.96 ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก X = 4.83 ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้จริง 
5.1.4 ขั้นนําไปใช้ (Implementation) นําสื่อแอนิเมชันไปให้ครูท่ีปรึกษาและครูประจํารายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

ตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาข้อผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
5.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) นําบทเรียนท่ีผ่านการประเมินแล้วไปทดลองกับกลุ่มทดลอง เพ่ือหาค่า

ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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5.2 เครื่องมือการวิจัย 
5.2.1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
5.2.2 แผนการสอนสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน 
5.2.4 แบบทดสอบระหว่างเรียน จํานวน 3 ข้อ/บท  10 คะแนน/บท 
5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
 

5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จํานวน

นักเรียน 67 คน โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จํานวนนักเรียน 32 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)  

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน 
 

จากภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ซ่ึงประกอบด้วย     
หน้าเข้าสู่บทเรียน ตัวอย่างเนื้อหาท่ีมีในสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีนักเรียนสามารถชี้ข้อความเพ่ืออ่านเนื้อหาเพ่ิมเติมได้ แบบทดสอบ

ก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลทางการเรียน 
 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 25.37 2.56 84.58 
2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 24.09 2.79 80.31 
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จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลทางการเรียนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.56 ( X  = 
25.37, S.D. = 2.56) และหลังเรียนคิดเป ็นร้อยละ 80.31 ( X = 24.09, S.D. = 2.79) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณ์ ์ 80/80       
ท่ีตั้งสมติฐานไว้ 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
แบบทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D df t p 
ก่อนเรียน 30 13.50 2.67 

30 24.35 4.48* 
หลังเรียน 30 24.09 2.79 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนก่อนเรียน ( X = 13.50, S.D. = 2.67) คะแนนหลังเรียน  ( X = 24.09, S.D. = 2.79) 
สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
 

ตารางที่ 3 รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกันกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพ่ึงพอใจ 
X  S.D. 

1. อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.65 0.54 มากท่ีสุด 

2. ภาพและบทเรียนเหมาะสม 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.71 0.72 มากท่ีสุด 

4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.37 0.97 มากท่ีสุด 

5. สามารถทบทวนบทเรียนได้ 4.87 0.33 มากท่ีสุด 

6. ง่ายต่อการจดจํา 4.68 0.64 มากท่ีสุด 

7. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.75 0.67 มากท่ีสุด 

8. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้ 4.93 0.24 มากท่ีสุด 

9. มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 4.93 0.24 มากท่ีสุด 

10. ความสวยงามและความหมาะสมของบทเรียน 4.90 0.29 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.24 มากท่ีสุด 
   

จากตารางท่ี 3 พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
( X = 4.75, S.D. = 0.24) 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.58/80.31 
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่าอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

8.1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ท่ีพัฒนาข้ึน ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน ประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค    
ผลการประเมินในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.96) ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.83) ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้จริง 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ทําตามกระบวนการท่ีได้ออกแบบไว้ การหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.58/80.31 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากเน้ือหาที่ได้นํามาใช้ได้ถูก

กลั่นกรองและวิเคราะห์มาจากหลายแหล่งข้อมูลจึงทําให้ได้เนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายอีกท้ังยังครอบคลุมและครบถ้วน ในด้าน
เทคนิคผู้วิจัยได้มีการออกแบบ Storyboard จึงทําให้สื่อมีข้อบกพร่องไม่มากและเป็นไปตามท่ีได้ออกแบบไว้ตามข้ันตอน        
ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และคณะ (2561) ท่ีพบว่า การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง 
พลเมืองดีเพ่ือสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.72/81.08 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ       
ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่าเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื้องจากเนื้อหามีมีการลําดับความยากง่ายและมีตัวอย่างเป็นภาพเคลื่อนไหวจึงทําให้

ง่ายต่อการเข้าใจ ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ (นันทิวรรธน์ เพ็งสอน และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ, 2561) ท่ีได้ทําการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

กรณีศึกษา ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

8.3 การหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่าความพึง

พอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.75, S.D. = 0.24) นักเรียนมีความพึงพอใจเพราะ สื่อสวยงาม
หน้าสนใจเน้ือหาเข้าใจง่าย มีปฏิสัมพันธ์ต่อนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ชญานี ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ และคณะ, 2561)      
ท่ีกล่าวว่่า นักเรียนมีความพึงพอใจเนื่องจากสื่อแอนิเมชันมีการนําเสนอและการดําเนินเร่ืองราวได้อย่างน่าสนใจ ความพึงพอใจ

ของผู้ชมท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28 , S.D. = 0.53) 
  

9. ข้อเสนอแนะ 
 

การนําสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ไปใช้ ผู้สอนควรตรวจดูความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเนื่องจากมีการ

ใช้ Google Form ในการทําข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และในการเปิดสื่อแอนิเมชันจําเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Flash 
งานวิจัยนี้ควรมีการพัฒนาให้สื่อแอนิเมชันให้มีการรองรับกับอุปกรณ์ท่ีหลากหลายได้ อีกท้ังยังควรพัฒนาให้อยู่ใน

ระบบออนไลน์ เพ่ือท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ท่ีใดก็ได้ท่ีมีอินเตอร์เน๊ต 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐานในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จํานวน 29 คน ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติที ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 
88.63/87.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน  
มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์  ปัญหาเป็นฐาน  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
 
            The research aims to 1) Develop and efficiency of Online lessons with PBL in Computer for grade 7. 
2) Compare students learning achievement before and after. 3) inquire students satisfaction of online 
lessons. The samples used in this research were 29 student with Sample Random Sampling. The research 
instruments include online lessons, learning achievement 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 online lessons using problem Based Learning was 88.62/87.01 Which was higher than the 
standard criteria of 80/80. 2) The students learning achievement after learning with online lessons was 
higher than before learning at the statistical significance level of .05 3) Satisfaction results of students 
towards learning with online lessons at the highest level. 
 

Keywords: online lessons, problem - based learning, computer science 
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1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษากล่าวถึงหลักการสําคัญ        
ของการจัดกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงรวมถึงจุดมุ่งหมาย และสาระเนื้อหาของหลักสูตรกระบวนการจัดการ และการประเมินผล 
องค์กรท่ีจัดทําหลักสูตร และเงื่อนไขของความสําเร็จอ่ืน ๆ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา

ในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย

อย่างถูกต้อง 5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ( หนังสือ:คําอธิบาย พรบ.การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รมช.วิชัย ตันศิริ) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น     

ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาเพ่ือนําไปสู่

การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อนแต่อาจใช้ความรู้ท่ีผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา 
นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้คิดเป็นทําเป็นมีการตัดสินใจท่ีดี และสามารถเรียนรู้การทํางานเป็นทีม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนําทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิต การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเร่ิมจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิด   
และการสะท้อนกลับ ไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดอันจะนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือต้ังคําถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิด

และสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วม นําไปสู่การค้นคว้าหาคําตอบหรือ       
สร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้ 

จากท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
พบว่าผู้เรียนมีปัญหาเรียนไม่ทันเพ่ือน ไม่เข้าใจทฤษฏี ไม่เข้าใจเนื้อหาในหนังสือในบางบทท่ีเป็นทฤษฎี และผู้เรียนไม่ค่อยสนใจใน
การเรียน เนื่องจากการเรียนในบทท่ีเป็นทฤษฎีนั้นจะเน้นไปทางการบรรยายเป็นหลัก จึงทําให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน 
เม่ือพิจารณาสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาดังกล่าว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา ในรูปแบบของสื่อบทเรียนออนไลน์ขึ้นมาเพ่ือความสะดวกในการ

เรียนของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ 
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาข้ึน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 บทเรียนออนไลน์ คือการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซ่ึงจะใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น

คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียน  
ท่ีเราคุ้นเคย บทเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล กล่าวคือเป็นรูปแบบการเรียน

ซ่ึงนักเรียนไม่จําเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกันโดยนักเรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาจากสื่อการเรียน

การสอนทางคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการออกแบบ และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการนําเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะ

ของสื่อประสม มีการออกแบบกิจกรรมซ่ึงนักเรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา รวมท้ังมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้นักเรียน

สามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ บทเรียนออนไลน์มีองค์ประกอบคือ เนื้อหาของบทเรียน ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อสื่อสาร 
และการสอบหรือการประเมินผลของการเรียน 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้น

เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนท่ีสามารถนํามาสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาไม่ซับซ้อนสามารถค้นคว้าและคิดหาคําตอบในระยะสั้น 
กระบวนการเรียนรู้ด้วย Problem - based Learning ก็จะสามารถหาคําตอบของปัญหาหรือประเด็นท่ีสนใจ 2) ปัญหาท่ีซับซ้อน     
ต้องศึกษาค้นคว้า พัฒนา ตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกว่า อาจต้องสร้างชิ้นงานเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ลักษณะนี้มักจะใช้ Project - based Learning เข้ามาช่วย การเรียนรู้ด้วย PBL มุ่งสร้างประสบการณ์ตรง จึงเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ และตรวจสอบกํากับการเรียนรู้ และนอกจากน้ี PBL ยังช่วย
สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยการเรียนรู้ด้วย PBL มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นสําหรับการนํามาใช้จัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 1) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
3) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด 4) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 5) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

แสวงหาความรู้ 6) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการความรู้ 7) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนควบคุม และประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
(Metacognition) และ 8) เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกํากับตนเองในการเรียนรู้ (Self-directed Learning) คุณค่าของ PBL ต่อผู้เรียน 
การเรียนรู้ด้วย PBL ช่วยเสริมสร้างสิ่งสําคัญต่อผู้เรียนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณการเขียน การสื่อสาร ช่วยให้การจําข้อมูลต่าง ๆ  ได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวรับฟังความคิดเห็น

ของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้เรียนรู้และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ชนาธิป พลพวก (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์        
เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/80.63      
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 หลังเรียนส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 พุฒิพงษ์ มะยา (2560) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เร่ืองการตั้งราคาขาย 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
(Google classroom) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมเร่ืองการต้ังราคาขาย โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โดยรวมทุกด้าน  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 อภิชัย เหล่าพิเดช และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองปัญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ  

 4.1.1 ระยะท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยแนวคิด 
ADDIE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1) ขั้นการวิเคราะห์ วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ทําความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอนเป้าหมายของ      
รูปแบบการสอน และวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พ้ืนฐานและทักษะของนักเรียน 

 2) ขั้นการออกแบบ เป็นข้ันตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ กําหนดเคร่ืองมือวัดประเมินผล 
แบบฝึกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน   

 3) ขั้นการพัฒนา เป็นข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ 
 4) ขั้นการทดลองใช้ ทดลองใช้ในระหว่างการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
 5) ขั้นการประเมินผล เป็นข้ันตอนประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเนื้อหา และคุณภาพบทเรียนด้านเทคนิค

และวิธีการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน 
 4.1.2 ระยะท่ี 2 ผู้วิจัยนําบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยชี้แจงข้ันตอนในการเรียน และสาธิตการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
 2) นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ก่อนเร่ิมเรียน 
 3) นักเรียนศึกษาบทเรียนจากบทเรียนออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 ผู้วิจัยอธิบาย การใช้บทเรียนออนไลน์ 
   3.2 นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน 
   3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน  
 4) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
 5) นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน 
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 4.2 เครื่องมือการวิจัย 
เคร่ืองมือวิจัย คือบทเรียนออนไลน์โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ท่ีสร้างจากโปรแกรม Adobe Captivate 9 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
เคร่ืองมือรวบรวมผู้ประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

 4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 5 ห้องเรียน รวม 150 คน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จํานวน 29 โดยวิธีการ
เลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 

 

4.4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าทีชนิดสมาชิกกลุ่มไม่เป็น

อิสระต่อกัน (Dependent t-test) โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี    
                    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ

รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนําข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดทําบทเรียน แสดงดังภาพท่ี 1 
 

      (ก) หน้าจอหลัก                                            (ข) หน้าเมนูย่อยท่ี 1                               (ค) หน้าเมนูย่อยท่ี 2    

ภาพท่ี 1 บทเรียนออนไลน์ท่ีได้พัฒนาข้ึน 
 

 5.2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ 
 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ 
แสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 
ด้าน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

เนื้อหา 4.70 0.30 มากท่ีสุด 
เทคนิคและวิธีการ 4.72 0.26 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.71 0.03 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.70, S.D =0.30) และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X  =4.72, S.D.= 0.26) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X =4.71, S.D. =0.03) ตามลําดับ  

 

5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1

จํานวน 29 คน โดยมีการทดสอบการทํากิจกรรมระหว่างการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้านค่าสถิติพ้ืนฐาน

เทียบกับเกณฑ์ แสดงดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 
รายการ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 26.59 1.21 88.63 
2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 26.10 2.13    87.00 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย

ระหว่างเรียนเท่ากับ 26.59 คิดเป็นร้อยละ 88.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.10 คิดเป็นร้อยละ 87.00 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 80/80 
 

 5.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน แสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

ก่อนเรียน 29 30 11.72 2.22 
28 21.94* 

หลังเรียน 29 30 26.10 2.13 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ย      
ก่อนเรียนเท่ากับ 11.72 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 26.10 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมปีท่ี 1/1 ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ 

ปัญหาเป็นฐาน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

สื่อมีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.34 0.48 มาก 
สื่อมีความทันสมัย 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
ง่ายต่อการใช้งาน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.41 0.50 มาก 
เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
เนื้อหาถูกต้องและชัดเจน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
มีความรู้ความเข้าในในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน 4.97 0.19 มากท่ีสุด 
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 4.69 0.47 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.71 0.11 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนบทเรียนออนไลน์

ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.71, S.D. = 0.11) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ พบว่าคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่า ( X = 4.70, S.D. = 0.30) และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.72, S.D. = 0.26) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.71, S.D. = 0.03) ตามลําดับ 
 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน

เท่ากับ 26.59 คิดเป็นร้อยละ 88.63 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 26.10 คิดเป็นร้อยละ 87.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดคือ 80/80 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

เท่ากับ 11.72 และ คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 26.10 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ

รูปแบบปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.71, S.D. = 0.11) 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์              
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.63/87.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว้ เนื่องจาก
บทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนมีเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายซ่ึงได้มีการทดสอบนักเรียนในระหว่างท่ีเรียนและหลักเรียน

ด้วยบทเรียนออนไลน์พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ ชนาธิป พลพวก ( 2561 : บทคัดย่อ) ได้ทําการ
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วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เร่ืองการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/80.63 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี  80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน           
ท่ีพัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.72 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 26.10 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เนื่องจากก่อนเรียนนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องท่ีสอนน้อย

และหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาท่ีเข้าใจได้ง่ายทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคล้องกับ 
อภิชัย เหล่าพิเดช และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2556) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( X = 24.27, S.D. = 2.28 )    
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( X =14.63 , S.D. = 2.07 ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบ     
ปัญหาเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า ( X = 4.71, S.D.= 0.11) เนื่องจาก
บทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนเหมาะสมกับระดับชั้นชองผู้เรียนท้ังด้านเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย ด้านสื่อการเรียนท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น 
และด้านผลการเรียนรู้ท่ีหลังจากเรียนแล้วนักเรียนสามารถนําไปใช้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ พุฒิพงษ์ มะยา (2560) ได้วิจัยเร่ือง การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องการต้ังราคาขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom) ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจทางการเรียนของรายวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องการตั้งราคาขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom) โดยรวมทุกด้าน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน ควรใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน  ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะทําให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ดีกว่าการให้ผู้เรียนท่องจําหรืออ่านเพียงอย่างเดียว และสื่อบทเรียนออนไลน์นี้

สามารถนําไปใช้ต่อยอดในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ในทุกรายวิชา 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเวบ็เพจ
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุร ี

Development of E-learning for With directed Techinque About Creating Basic 
Web Pages for Grade 9 students Municipality School 1, Ratchaburi 

 

ชาญชัย แสงนลิ1*  และสุมาล ีสิกเสน1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*jezabza@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบนําตนเอง เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนคิการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสรา้งเวบ็เพจเบื้องต้น สาํหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 
และ 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี จํานวน 20 คน โดยใช้การ
คัดเลอืกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.8, S.D. = 0.70)  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.90, S.D. = 
0.13) 
 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์  เทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were as follows:,1) to develop and find effective online lessons 
together with self- learning techniques for creating web pages for Grade 9 students ,2 ) to compare the 
acheivements of the learners after studying with online lessons,3) To evaluate the directed of the learners 
after studying with online lessone. The tools used in the research ware online lessone on creating basic 
web pages,pretest,posttests and satisfaction survey forms. the sample group used in this research was  
20 Grade 9 students, Municipality 1 School, Ratchaburi Province, selected by purposive sampling. 

The results showed that: 1) lessons with online learning techniques to build web pages on a self 
introduction. Quality content and technical production were at a very good level ( X = 4.8, S.D. = 0.70)  
2) learner achievement after learning lessons online higher learning has significant statistically. level. 3 
and 05) students were satisfied with the learning techniques of directed the basic web page. Overall, in 
most ( X  = 4.9, S.D. = 0.13). 

 
Keywords: e-learning, self-directed learning techniques, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 22 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถืออีกเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติในการนําเสนอสื่อได้อย่างหลากหลายทางทางคอมพิวเตอร์ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยการนําเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนหรือท่ีเรียกว่า บทเรียนผ่านระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนท่ีผู้เรียน

มีอิสระต่อการเรียนรู้ของตนเอง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้เรียนต้องการ ได้แก่ การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า การทบทวน

บทเรียน การประเมินตนเองโดยการทําแบบฝึกหัดบทเรียนออนไลน์ท่ีผู้เรียนสามารถทราบผลคะแนนการทําแบบฝึกหัดได้

ตลอดเวลาอย่างเป็นอิสระ 
การเรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ซ่ึงผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ 

และการประเมินผลความก้าวหน้าของการเรียนของตนเองเป็นลักษณะซ่ึงผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะท่ีอยู่ในสถานการณ์การ

เรียนรู้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะท่ีเกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ 
(Hiemstra, 1994) ดิกสัน (Dixon, 1992) อธิบายว่า การเรียนรู้แบบนําตนเองเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการ

ในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายในการเรียน แสวงหาผู้สนับสนุน แหล่งความรู้ สื่อการศึกษาท่ีใช้ในการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ท้ังนี้ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน หรืออาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนก็ได้ 
ในการกําหนดพฤติกรรมตามกระบวนการดังกล่าว 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เช่น ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
และปัญหาผู้เรียนไม่ค่อยสนในในการเรียนเนื่องจากการเรียนในบทท่ีเป็นทฤษฎีนั้นจะเน้นไปทางการบรรยายเป็นหลักจึงทําให้

ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน เป็นต้น จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ

เทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือท่ีจะช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การ
สร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง 
การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 
 
3. สมมุติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนออนไลน์ท่ีผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก    
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้าง
เว็บเพจเบื้องต้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 4.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 จํานวนนักเรียน 20 คน  

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 อ. เมือง จ. ราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่องการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนจํานวน 3 หน่วย หน่วยท่ี 1 โครงสร้างภาษา HTML หน่วยท่ี 2 เร่ืองรูปแบบ

การจัดตัวอักษร และหน่วยท่ี 3 เรื่องการตกแต่งเว็บเพจ 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การเรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ซ่ึงผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ 
และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง เป็นลักษณะซ่ึงผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะท่ีอยู่ในสถานการณ์การ

เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะท่ีเกิดจากการเรียนจากสถานการณ์ หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ 
(Hiemstra, 1994)        

E-Learning หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบเพ่ือสร้างระบบการ

เรียนการสอน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน โดย
เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วยข้อความ ,รูปภาพ ,เสียง ,วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ไป 
โดยผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากันได้เช่นเดียวกับการเรียน

ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย เช่น E-Mail, Web-Board และ Chat เชื่อมโยงเป็นระบบ

เครือข่ายท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และ ทุกคนเป็นระบบท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มี
สภาวะแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้คิด

ตัดสินใจเรียน โดยสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนรู้

ทุกรูปแบบท้ังการเรียนทางไกลและการเรียนผ่านเครือข่าย 
เทดล็อก แอชลีย์ (Tad lock  Ashley) ได้ศึกษาวิจัย การเรียนรู้ออนไลน์ Web Based หลักสูตรการ เรียนรู้แบบ

ดั้งเดิมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้นักเรียนในการทํางาน และ รักษาความสัมพันธ์ท่ีดี

กับครอบครัวของพวกเขาในขณะท่ีมองหาการศึกษาท่ีสูงข้ึน ฉันยังพบว่าการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นประโยชน์

กับนักเรียนท่ีมีพรสวรรค์เรียนออนไลน์หลายคนได้เร่งส่วนท่ีมีความท้าทายให้กับนักเรียนท่ีมีพรสวรรค์ท่ีหลักสูตรแบบด้ังเดิมไม่

สามารถ นอกจากนั้นยังพบว่าการเรียนออนไลน์ได้รับการจัดอันดับท่ี มีคุณภาพเดียวกันหรือสูงกว่าการศึกษาของนักเรียนสวน 
ในขณะท่ีการเรียนรู้แบบด้ังเดิมไม่ควรถูกแทนท่ีด้วย การเรียนรู้ออนไลน์มีความยืดหยุ่นสําหรับนักเรียนท่ีสวนที่นําไปสู่ชีวิตท่ี
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 วัชราภรณ์  เพ็งสุข (2560: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ประชากรท่ีใช้ใน การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  โดย ใช้การสุ่มท่ีได้มาจากการสุ่มสองข้ันตอน (Two-Stage Random 
Sampling)  จํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน ออนไลน์วิชา

คอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนออนไลน์ และแบบสํารวจ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์  ผลการศึกษา

พบว่า  บทเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาของบทเรียนระบบบริหารการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
วัดประเมินผล และการทําให้เกิดความสัมพันธ์ และมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เท่ากับ 83.81/84.22 เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด ไว้ 80/80 
 ลาชินณ์ ประคัลภ์พงศ์ (2554:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบอีเลิร์นนิ่ง เร่ือง 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

ระบบอีเลิร์นนิ่ง 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบอีเลิร์นนิ่ง 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบอีเลิร์นนิ่ง อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40) 
สายใจ ทองเนียม (2560 : บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเร่ืองการรพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาภาษา

วรรณคดี (THA 234) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 82.81/ 80.62 สูงกว่าเกณฑ์80/80 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

บทเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 ขั้นวิเคราะห์ 
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหากับจุดประสงค์ในรายวิชา ศึกษา

รูปแบบการเรียนการเรียนรู้แบบนําตนเองเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ และศึกษาหลักการวิธีสร้าง

บทเรียนออนไลน์เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

6.2 ขั้นการออกแบบ 
ออกแบบบทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาภายในบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

6.3 ขั้นการพัฒนา 
      6.3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Wix.com ในการ

สร้างบทเรียน 
      6.3.2 พัฒนาแบบประเมินบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการ

ผลิดสื่อตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
       6.3.3  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาการเขียนเว็บเบื้องต้น สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ท่านประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ผลการประเมินพบว่าแผนการสอนรายวิชาการเขียนเว็บเบื้องต้นอยู่

ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 
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       6.3.4  พัฒนาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
           6.3.4.1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบไว้จํานวนท้ังหมด 35 ข้อหลังจากนั้นนําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไป

ประเมินหาค่าความเท่ียงตรง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่าแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานจํานวน 33 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 2 ข้อ  
     6.3.4.2 ผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบ 30 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่านประเมินไปใช้ในงานวิจัย 
       6.3.5  พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยแบ่งเป็นระดับ 5 ระดับ 
 

6.4 การนําไปใช้ 
นําบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น ท่ีพัฒนาข้ึน ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการเรียนท่ีได้

ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
      6.4.1 ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือท่ีนําคะแนนก่อนเรียนมาเทียบกับคะแนนหลังเรียน 
      6.4.2 เม่ือผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาข้ึนด้วยตนเองและให้

ทดลองปฎิบัติตาม 
      6.4.3 เม่ือผู้เรียนศึกษาครบทุกบทเรียน ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหรือไม่ หลังจากผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เรียนทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 
      6.4.4 หลังจากนั้นทําการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดอีกคร้ังเพ่ือนํามาวิเคราะห์และสรุปผลวิจัยต่อไป 
 

6.5 การประเมินผล 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง หาค่าทางสถิติ สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

7. ผลการวิจัย  
 

  7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง 
การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด ดังภาพท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)   หน้าเว็บเพจ (ข)  หน้าเมนูต่าง ๆ  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2156 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2184 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากภาพท่ี 2 พบว่าบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย (ก) หน้าเว็บเพจ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น 
(ข) หน้าเมนูต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาด้วยต้นเอง (ค) หน้าเนื้อหามีท้ังหมด 3 บท (ง) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
จํานวน 30 ข้อ 
 

     7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน  
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ด้านเนื้อหา 4.80 0.70 มากท่ีสุด 

ด้านเทคนิค 4.77 0.67 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน มี คุณภาพด้าน

เนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67   
 

      7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน     
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย 

บทเรียนออนไลน์ ปรากฏดังตารางท่ี 2   
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  SD t-test 
ก่อนเรียน 20 14.55 5.20 4.71 
หลังเรียน 20 22.25 4.41 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  

  จากตารางท่ี 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.55 
และ 22.25 ตามลําดับ และ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง 
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

(ง)  หน้าแบบทดสอบ 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหน้าจอบนบทเรียนออนไลน์
(ค) หน้าเนื้อหา 
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      7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน   
  

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับความพึง
พอใจ X  S.D. 

1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น 5.00 0 มากท่ีสุด 
2 ความเหมาะสมของภาพและบทเรียน 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
3 ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
4 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.85 0.49 มากท่ีสุด 
5 สามารถทบทวนบทเรียนได้ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

6 คําอธิบายตัวอย่างชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
7 ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.85 0.37 มากท่ีสุด 
8 ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได้ 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
9 ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามบทเรียนได้จริง 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
10 ความสวยงามและความหมาะสมของบทเรียน 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

รวม 4.905 0.13 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

นําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น อยู่ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.905 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.13  

 
8. สรุปผลการวิจัย  
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพัฒนาขึ้นผ่านการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
8.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การ

สร้างเว็บเพจเบื้องต้น โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.905 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13    

 
9. การอภิปรายผล  
 

  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้จริงและการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์  ให้
นักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาท่ีเรียนมากข้ึนพิจารณาได้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีก

ท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วัชราภรณ์  เพ็งสุข (2560: บทคัดย่อ) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2158 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2186 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การเรียนรู้ด้วยบทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์  แบบทดสอบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และแบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบ

บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์  ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนออนไลน์ประกอบไป ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาของ

บทเรียนระบบ บริหารการเรียนรู้ การสื่อสาร การวัดประเมินผลและการทําให้เกิดความสัมพันธ์และมีค่าประสิทธิภาพของ

บทเรียน ออนไลน์เท่ากับ 83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ไว้ 80/80 
 
10. ข้อเสนอแนะ    
 

      จากการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี     
10.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น สามารถนําไปบูรณาการกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้     
10.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น ควรเพ่ิมกิจกรรมหรือเกมการเรียนรู้ให้มีความ

นา่สนใจย่ิงข้ึน    
10.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหว่างกลุ่มท่ีใช้การเรียนการสอนปกติและกลุ่มท่ีเรียนรู้ผ่าน

บทเรียนออนไลน์ 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่อง การใชโ้ปรแกรม 
Scratch สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา  

The Development of Simulation Computer Assisted Instruction on Program 
Scratch for Grad 7 Students of Suantaeng Witthaya School 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์

เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ และ 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จํานวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 2) แผนการสอน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบทดสอบระหว่างเรียน          
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลอง
สถานการณ์ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่า 86.18/81.37 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
3) นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
คําสําคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การจําลองสถานการณ์ Scratch  
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Abstract 
 

This research aims to 1) the development and efficiency of simulation computer assisted instruction 
on program 2 ) to find out the achievement after using lessons of simulation computer assisted and               
3) satisfaction of students towards simulation computer assisted. The research sample group comprised 
34 grade 7 students at Public suantaeng witthaya school selected by using simple random sampling.  
The research tools included the 1) simulation computer assisted instruction 2) lesson plan 3) the academic 
achievement test 4) test of instruction and 5) a questionnaire on student’s satisfaction. The findings were 
as follows 1) simulation computer assisted instruction was as effective as 86.18 / 81.37 that higher than 
80/80 of standard criteria 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 overall at a level most  

 
Keywords: computer assisted, instruction simulation scratch 
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1. บทนํา 
 

 ระบบการศึกษาไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของการให้วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากใน

อนาคต บุคลากรของชาติทุกคนควรต้องมีความรู้ความสามารถทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางรัฐบาลจึงได้ออกกฎของระบบ

การศึกษาออกมาใช้ในชื่อของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี

3) พ .ศ . 2553ในแนวการจัดการศึกษานั้นยึดหลักว่า มาตราท่ี 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนสามารถให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพโดย (บูรณะ สมชัย,2538) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า ในปัจจุบันมีการนําคอมพิวเตอร์

มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปหรือท่ีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction: CAI) ท่ีถือว่าเป็นสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยนักเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถ

ทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา (Alessi and Trollip, 1991: 159) ได้กล่าวไว้ว่า การจําลองสถานการณ์ เป็นวิธีการสอน

อย่างหนึ่งท่ีสามารถนําไปใช้ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการนําไปใช้ในการสอน การจําลองสถานการณ์จะต้อง

ปรับปรุงการเรียนทบทวนและการฝึกไปเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ การถ่ายโยงการเรียนรู้ และประสิทธิภาพ ซ่ึงมีประโยชน์ 
ปลอดภัย และสามารถควบคุมได้เหมือนประสบการณ์จริง ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามเวลาท่ีสะดวก ตามความสนใจของนักเรียน 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาการคํานวณ การเรียนโปรแกรม Scratch เป็นเนื้อหาใหม่สําหรับโรงเรียนสวนแตง

วิทยา โดยเนื้อหาท่ีมีความง่ายจนถึงเนื้อหาระดับยาก มีความยากต่อการเข้าใจสําหรับนักเรียน จากการที่ได้สอบถามครูผู้สอน

ทําให้ทราบถึงปัญหาท่ีสําคัญ คือ การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณท่ีผ่านมาการเรียนการสอนของครูผู้สอนเน้น 
การท่องจํามากกว่าการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงทําให้ผู้เรียนไม่สนใจและเบื่อหน่ายต่อการ

เรียนในการสอน และขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติ 
 จากปัญหาและความเป็นมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลอง

สถานการณ์ โดยรวบรวมเน้ือหา เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch เป็นการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ การจําลอง
สถานการณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและทําให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน มีประสบการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 
ในสถานการณ์จริง สามารถใช้สอนซ่อมเสริมหรือสอนกึ่งทบทวนเสริมจากการสอนของครูเพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเองไปตามความสามารถ และอยู่บนหลักพ้ืนฐานท่ีว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่สามารถเรียนรู้ได้

เท่ากันในเวลาเดียวกัน แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ถ้าผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

2.1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Scratch  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ท่ีพัฒนาข้ึน 
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 2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ืองการใช้
โปรแกรม Scratch 
 
3. สมมติฐานในการในการวิจัย 
 

 3.1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ืองการใช้โปรแกรม 
Scratch 
 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ืองการใช้
โปรแกรม Scratch 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม 

อย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากสีสันท่ีสวยงามแล้วยังมีลักษณะการทํางานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)  
คือ ใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสําคัญคือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ

คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพ่ือสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทําไมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึง

เป็นท่ีนิยม อย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรหมแดน (มาโนช คงนะ, 2550)  
 การจําลองสถานการณ์ เป็นวิธีการสอนอย่างหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช้ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการ

นําไปใช้ในการสอน การจําลองสถานการณ์จะต้องปรับปรุงการเรียนทบทวนและการฝึกไปเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ การถ่ายโยง
การเรียนรู้ และประสิทธิภาพ ซ่ึงมีประโยชน์ ปลอดภัย และสามารถควบคุมได้เหมือนประสบการณ์จริง (Alessi and Trollip, 
1991: 159) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยขยายขอบเขตความสามารถ

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสามารถของการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และใช้คอมพิวเตอร์

ในการนําเสนอบทเรียน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยมีการนําสื่อประสมเข้ามาช่วยในการนําเสนอ เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว ผู้เรียนได้รับผลย้อนกลับ และเม่ือเรียนจบ ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ของตน และทราบผลการ

เรียนรู้ของตน (ทิศนา แขมมณี : 2550) 
 Scratch เป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้าน ไอซีที โดยจะเป็นการปลูกฝังด้าน

กระบวนการ ทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงจะนําไปสู่การคิดแก้ปัญหา โดยใช้โปรแกรมภาษาท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการในการเรียนวิชาโปรแกรมในข้ันสูงและเหมาะสําหรับการสร้างผลงานต่าง ๆ เช่น การทํา

แอนิเมชัน เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมท่ีไม่ต้องการพิมพ์คําสั่งท่ียุ่งยากซับซ้อน

เหมาะกับการสอนหลักการ โปรแกรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ  
 

 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นันทิวรรธน์ เพ็งสอน และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2561) ได้ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองกรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) การวิจัยสรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนมี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2163



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2191 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี 80.22/81.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

พัฒนาข้ึน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก 
สุดารัตน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต (2557) ได้ทําวิจัยเรื่องบทเรียนบทเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช การวิจัยสรุปว่า ผลการ

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและด้านเทคนิคคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 88.28/84.25 
ไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อนักเรียน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
วีรวัตน์ ยอดม่ัน (2558) ได้ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง 

ทฤษฏีสีเพ่ือการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทจิตรกรรม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยสรุปว่ามีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ คือ 86.19/91.44 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ผลระดับคะแนนของผลงานจิตรกรรมของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของต่อนักเรียน

อยู่ในระดับมาก 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Scratch ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม

ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ ADDIE Model ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
5.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยทําการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน เร่ืองการใช้โปรแกรม 

Scratch ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาสื่อ ได้แก่ โปรแกรม Adobe Captivate 9, และ Scratch 
5.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบเขียนสตอร่ีบอร์ด ในสื่อประกอบไปด้วย เช่น ฉาก 

ภาพ ข้อความ ออกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีนักเรียนต้องได้รับและตรงกับเนื้อหาท่ีได้ทําการวิเคราะห์ไว้ จํานวน 9 ข้อ
ออกแบบแผนการสอน ออกแบบประเมินด้านเนื้อหา ออกแบบประเมินด้านเทคนิค และออกแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียน 
5.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ผู้วิจัยออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ออกแบบไว้จํานวน 9 ข้อ ออกข้อสอบ 

30 ข้อ และนําให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมิน IOC (Index of Item – Objective Congruence)  จากผลการประเมิน

ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.67-1.00 นําแผนการสอนท่ีได้ออกแบบไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินด้านเนื้อหา ผล
จากการประเมินอยู่ในระดับท่ีดีมากท่ีสุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.27) จากนั้นผู้วิจัยทําการพัฒนาสื่อตามท่ีได้ออกแบบไว้แล้วนํา

ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่านประเมินด้านเทคนิค ผลจากการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66, S.D. = 0.29) 
5.1.4 การนําไปใช้ (Implement) ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ือง การใช้

โปรแกรม Scratch สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้อาจารย์ผู้สอนประจําวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานได้

ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข 
 5.1.5 การประเมินผล (Evaluation) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Scratch สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา ไปทดลองใช้เพ่ือหาค่า ประสิทธิภาพของสื่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนและหาความพึงพอใจของนักเรียน 
 

5.2 เครื่องมือการวิจัย 
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch  
 5.2.2 แผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch 
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 5.2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน 
 5.2.4 แบบทดสอบระหว่างเรียนจํานวน 6 ข้อ 30 คะแนน 
 5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ือง
การใช้โปรแกรม Scratch จํานวน 11 ข้อ   
 

 5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีลงทะเบียน

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 5 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 168 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย 
 

 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 จากภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ท่ีพัฒนาขึ้น เม่ือเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน จะพบ 3 หัวข้อ ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 ฉันชื่อ Scratch หน่วยท่ี 2 สลับร่าง 
สร้างฉากและหน่วยท่ี 3 ตัวละครเคล่ือนไหว แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือนักเรียนเข้าสู่บทเรียนจะ

พบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   
 
 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 
การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. ระหว่างเรียน (E1) 30 25.85 1.73 86.18 
2. หลังเรียน (E2) 30 24.41 2.43 81.37 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า

จากตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลทางการเรียนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.18 ( X  = 25.85, S.D. 
= 1.73) และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.37 ( X  = 24.09, S.D. = 2.43) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 
การทดสอบ คะแนน X  S.D. df t p 

1.ทดสอบก่อนเรียน(E1) 30 9.44 2.23 33 
26.24 5.46* 

2.ทดสอบหลังเรียน(E2) 30 24.41 2.43 33 
*มีนัยสําคัญทางระดับ .05 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนก่อนเรียน ( X  = 9.44, S.D. = 2.23) คะแนนหลังเรียน ( X  = 24.41, S.D. = 2.43) 
สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการ
ใช้โปรแกรม Scratch 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความพึง

พอใจ X  S.D. 
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.74 0.45 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนพอใจต่อวิธีการนําเสนอเนื้อหา 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนพอใจในคําอธิบายเนื้อหา 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.71 0.52 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนพอใจกับปุ่มและข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนพอใจในภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนพอใจในภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนพอใจท่ีได้ทําใบงานเพื่อทบทวนความรู้ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
9. นักเรียนพอใจ และสนุกท่ีได้เรียนตามวิธีการสอนแบบนี้ (แบบจําลองสถานการณ์) 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนพอใจท่ีได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
11. นักเรียนพอใจท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม  4.69 0.47 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ พบว่าโดยรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69 , S.D. = 0.47) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
  

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรมScratch ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 86.18/81.37  
 7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม 
Scratch อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เร่ือง การใช้โปรแกรม Scratch พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) กับ 86.18/81.37 เท่ากับ 80/80 หมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 
เร่ืองการใช้โปรแกรม Scratch จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อและ

วิเคราะห์เนื้อหาจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ทําให้เนื้อหาท่ีอ่าน เข้าใจง่ายและยังครบถ้วนอย่างเป็นไปตามข้ันตอน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นันทิวรรธน์ เพ็งสอน (2561) ได้ทําการพัฒนาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกรณีศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ี 80.22/81.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะว่าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์นั้น มีการลําดับความยากไป

ง่ายและมีการจําลองโปรแกรมทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเข้าใจมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วีรวัตน์ ยอดม่ัน (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทฤษฏีสี

เพ่ือการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทจิตรกรรม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลระดับคะแนนของผลงานจิตรกรรมของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
และความพึงพอใจของต่อผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 
 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch พบว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์นั้นมีความ

สวยงาม ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ มีปฏิสัมพันธ์ต่อนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต (2557) 
บทเรียนบทเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช การวิจัยพบว่า ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและ

ด้านเทคนิคคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 88.28/84.25 ไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

1. งานวิจัยนี้ควรพัฒนาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2. นําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ไปพัฒนาวิชารายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  
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การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสาํหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย 
สําหรับโรงเรียนบางหลวงวิทยา 

A Development of Web Application System for Learning Managements  
on Mobile for Bangluangwittaya School  

 

พรทิพา กัลยา1*  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ1  
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายสําหรับ
โรงเรียนบางหลวงวิทยา 2)  ประเมินประสิทธิภาพระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ท่ีมีต่อระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา จํานวน 5 คน  
ได้โดยการเลือกวิธีการเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้
บนอุปกรณ์โมบาย 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของแบบประเมินระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
3) แบบประเมินด้านประสิทธิภาพระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผู้ทดลองใช้
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 
ด้านประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.17 และ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 สรุปได้ว่าระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถ
นําไปใช้งานในด้านการเรียนการสอนได้ 
 
คําสําคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น  การจัดการเรียนรู้  อุปกรณ์โมบาย 
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Abstract 
 
 The purpose of this study were 1) to development of system web applications and applications 
for learning on mobile devices for Bangluangwittaya school, 2) to performance evaluation system Web 
applications are developed, and 3) Study of satisfaction of users of the system, web applications are 
developed Samples used in research In this time. Bangluangwittaya school teachers is The number 5 
people. By selecting a specific way. The tool consists of a research. 1) Web application system for managing 
learning on mobile devices, 2) Queries comments of experts towards the suitability of the evaluating 
system for Web applications 3) Evaluation of the efficiency of system web application, and 4) Satisfaction 
questionnaire for trial users of system web applications.  
 The research found that 1) The performance of Web applications for managing learning on mobile 
devices, where researchers developed. The performance of expert systems. It found that overall the most 
level. The average is equal to 4.97 the standard deviation of 0.17, and 2) Satisfaction of users of the 
system exists in most levels. The average is equal to 4.83 the standard deviation of 0.38 conclude that 
the system is a web application for managing learning on mobile devices, where researchers developed. 
Can be used in the field of teaching. 
 
Keywords: web application, learning, mobile 
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1. บทนํา  
 

การศึกษาของไทยท่ีผ่านมา มีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับ เนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไทยในแต่ละปี ผลท่ีออกมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่า

มาตรฐาน ซ่ึงประเทศไทยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมถึงโครงการเรียนฟรี แต่ปัญหาการศึกษาของ

นักเรียนไทยนั้นผลการประเมินยังอยู่ในเกณฑ์ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน จากการศึกษาและสํารวจสภาพปัญหา พบว่าปัญหา

ด้านการเรียนของนักเรียนไทยในปัจจุบันมาจากหลายประการ ประการแรก ท่ีทําให้นักเรียนมีผลการเรียนอ่อนลง คือนักเรียน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเร่ืองเกมและสื่อเพ่ือความบันเทิงมากข้ึน ทําให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ท้ังนี้

เนื่องมาจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเด่ียว พ่อแม่ส่วนใหญ่ใช้เงินและใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูโดยการซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านของเด็กนักเรียน ซ่ึงจะทําให้เกิดผล

เสียต่อพัฒนาการ ประการสองในการเรียนการสอนด้วยวิธีเดิม ๆ ท่ีสื่อการสอนไม่น่าสนใจ มีความดึงดูดใจผู้เรียนไม่มากพอทํา

ให้ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนหนังสือ เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขสําหรับหรับการศึกษาไทยในปัจจุบัน (พิมพิดา, 2553) 
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในประเทศไทยท้ังในชีวิตประจําวันและในโลกธุรกิจ ไม่ต่างจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในอดีต พร้อมกันนั้น “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หรือการท่ีอุปกรณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมโยงสู่โลก

อินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงอย่าง

รุนแรงและรวดเร็วในการจัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทัน รูปแบบการเรียนก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน ท้ังการเรียน การสอน การ
ประเมินผล การใช้สื่อและเทคโนโลยี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  

จากการศึกษาและสัมภาษณ์ครูผู้สอนโรงเรียนบางหลวงวิทยา พบว่าการจัดการเรียนการสอนปัญหาคือเวลาการ

เรียนรู้มีอยู่อย่างจํากัด เนื้อหาในรายวิชามีมาก บางครั้งจะตรงกับวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ หรือทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ทําให้เกิดปัญหา นักเรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรยีนได้ ทําให้กระทบต่อเวลาเรียน จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนส่วนใหญ่เรียน

และปฏิบัติไม่ทันตามท่ีสอน และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดิมนั้น เม่ือผู้สอนต้องการจะแจ้งข่าวสารหรือต้องการแก้ไขหรือ

เพ่ิมเนื้อหาบทเรียนจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น บางครั้งจะไม่สะดวกในการแก้ไข ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้

เพ่ิมเติม และไม่ทราบกิจกรรมหรือข่าวสารที่ผู้สอนต้องการจะแจ้งให้ทราบในทันที จากการสํารวจเพ่ิมเติม พบว่านักเรียนและ

ผู้สอนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนในการสื่อสารและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น

สําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายข้ึนมา เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการเรียนการสอน การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ

นักเรียนท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด ผู้สอนสามารถอัพเดทหรือแก้ไขบทเรียน ข้อสอบหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันทีโดยใช้

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ผู้สอนสามารถตรวจสอบการทํา

กิจกรรมและคะแนนสอบของนักเรียนในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีท้ังยัง

สามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลาและยังสามารถสนทนากับผู้สอนได้บนระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้

บนอุปกรณ์โมบาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการเรียน ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

            2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเว็บแอพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย 
 2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเว็บแอพลิเคชั่น 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบเว็บแอพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน 
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3. เอกสารและบทความที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 เอกสาร  
 เว็บแอพพลิเคชั่น หมายถึง แอพพลิเคชั่นท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเป็นบราวเซอร์ สําหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ซ่ึงถูก
ปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจําเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทํา

ให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วข้ึน อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต่ําได้  (ปภธนสร, 
2559) 
 อุปกรณ์โมบาย หมายถึง อุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้ในการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใช้งานได้ตามพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว ยัง
ทํางานได้เหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็ก และมีน้ําหนักเบา 
สามารถทําหน้าท่ีได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ (วรฤทธ์ิ, 2556) 
  Black Box Testing Technique หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน ท่ีถูกทดสอบจะถูกมองในรูปของกล่องดําโดยไม่

สนใจโครงสร้างภายใน การทดสอบจะใช้ค่าการแสดงผล เปรียบเทียบกับค่าผลลัพธ์ท่ีคาดไว้ (อรุณโรจน์, 2560) 
 

 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อรลดา แซ่โค้ว (2558) ได้ทําวิจัยเร่ือง เว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับดี 
 ภานุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา จํารัส กลิ่นหนู และณรงศักด์ิ ศรีสม (2558) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ

จัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีทดลองใช้ แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.09 จาก 5.00 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 4.1 ประชากร 
 กลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบางหลวงวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท้ังหมด 
จํานวน 20 คน 
 

 4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนบางหลวงวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 คน 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ คือเป็น ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชางานประดิษฐ์ และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ รวมท้ังสิ้น 5 คน ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

 4.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่น ท่ีมี

ประสบการณ์ในการสอนด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจประเมินตรวจประสิทธิภาพด้านระบบ แบบสอบถามถามความคิดเห็น เพ่ีอนําไปใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของเว็บ 
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 4.4 ตัวแปรที่ศึกษา  
    4.4.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบเว็บแอพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายสําหรับโรงเรียนบางหลวง

วิทยา 
     4.4.2 ตัวแปรตาม 
          1) ประสิทธิภาพของระบบเว็บแอพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย 
         2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบเว็บแอพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย 
 
5. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย โดยใช้หลักการ

ออกแบบของ ADDIE Model มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ในข้ันตอนวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนนํา

ระบบไปใช้ ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการวิจัย มีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนดังน้ี 
 

 5.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 5.1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการไปสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนบางหลวง

วิทยาถึงสภาพปัญหาการเรียนการสอน ได้พบว่านักเรียนและผู้สอนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนในการส่ือสารและนํามาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายขึ้นมา เพ่ือเป็น

ช่องทางใหม่ในการเรียนการสอน การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักเรียนท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด ผู้สอนสามารถอัพเดทหรือแก้ไข

บทเรียน ข้อสอบหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันทีโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยเชื่อมต่อ

กับเครือข่ายไร้สาย ผู้สอนสามารถตรวจสอบการทํากิจกรรมและคะแนนสอบของนักเรียนในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีท้ังยังสามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลาและยังสามารถสนทนากับผู้สอนได้

บนระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการเรียน ให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนได้ต่อไป 
 5.1.2 วิเคราะห์นักเรียน โดยพบว่า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานในการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
โดยนักเรียนส่วนมากมีอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงนํามาใช้ในชีวิตประจําวันท่ีโรงเรียนได้ 
 5.1.3 วิเคราะห์เทคโนโลยี โดยพบว่า อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย ของทางโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากพอ    
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับเว็บแอพพลิเคชั่น 
 

 5.2 การออกแบบ (Design) 
 5.2.1 กําหนดโครงสร้างของระบบเว็บโดยผู้วิจัยเร่ิมจากการสร้างแผนผังของเว็บก่อน จากนั้นเป็นการ

กําหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจแต่ละหน้าเพ่ือให้เชื่อมโยงกัน และทําการออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าลงเป็นสตอร่ี

บอร์ด 
 5.2.2 สร้างแบบสอบถามถามความคิดเห็นหรือแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้

กรอบการประเมินประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Black Box Testing Technique โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert 
Scale 5 ระดับ ได้แก่ 

5     หมายถึง     มากท่ีสุด 
4     หมายถึง     มาก 
3     หมายถึง     ปานกลาง 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2173



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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2     หมายถึง     น้อย 
1     หมายถึง     น้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้        
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีผลมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีผลมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีผลปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีผลน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีผลน้อยท่ีสุด 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบประเมินประสิทธิภาพด้านระบบแล้วนําไปตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามโดย

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ได้ผลแสดงดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น ด้านความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยรวม 0.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 อยู่ใน
ระดับมาก 
 

 5.3 การพัฒนา (Development) 
 ผู้วิจัยได้สร้างระบบเว็บตามท่ีออกแบบไว้โดยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ในโปรแกรม Visual Studio Code ได้
ระบบดังภาพท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
 

 5.4 การทดลองใช้ (Implementation) 
 ผู้วิจัยได้นําระบบเว็บแอพลิเคชั่นท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเว็บ จํานวน 5 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ผู้ทดลองใช้งานระบบบน Moblie Web Applications 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 
1. ด้านความเหมาะสมของระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 0.96 0.19 มาก 
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 5.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 ผู้วิจัยได้นําระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และนําผลคะแนนประเมินความพึงพอใจ ท่ีได้จากกลุ่ม

ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายสําหรับโรงเรียนบาง

หลวงวิทยา ผู้วิจัยนําระบบให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ท่าน ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบเว็บ

แอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย สรุปผลได้ดังน้ี  
 คุณภาพระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ด้านประสิทธิของระบบ

จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 และผู้
ทดลองใช้งานระบบมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 สรุปได้ว่า 
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช้งานในด้านการเรียนการ

สอนได้เป็นอย่างดี 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Black Box Testing Technique ของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม 5 ด้าน 

  

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยรวม 4.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นในภาพรวมโดยใช้มาตรการวัดของ Likert Scale 

  

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นในภาพรวม มีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
4.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.38 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D การแปลผล 
1. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
2. การทํางานถูกต้องตามหน้าท่ีของระบบ 
3. ความง่ายในการใช้งานของระบบ 
4. ความปลอดภัยของระบบ 
5. ความเร็วในการทํางานของระบบ 

5.00 
5.00 
4.8 
5.00 
5.00 

0.00 
0.00 
0.41 
0.00 
0.00 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.97 0.17 มากท่ีสุด 

รายการประเมิน ความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย S.D การแปลผล 

1. ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานระบบท่ีมีต่อระบบ

เว็บแอพลิเคชั่น 
4.83 0.38 มากท่ีสุด 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบายเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยมี
ประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
 7.1 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน ด้านความเหมาะสมของระบบ

จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17  อาจ
เนื่องมาจากระบบเว็บแอพพลิเคชั่นมีความตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานท้ังในส่วนของผู้สอน และระบบมีความง่ายต่อ

การใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา จํารัส กล่ินหนู และณรงศักด์ิ ศรีสม (2558) ได้ทําวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี พบว่า ในภาพรวมมีความพึง

พอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10 จาก 5.00  
 7.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย 
พบว่าผู้ใช้งานระบบเว็บส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.38
อาจเน่ืองมาจากระบบเว็บแอพพลิเคชั่น เป็นช่องทางใหม่ทางการเรียนการสอน การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักเรียนท่ีง่าย

และสะดวกท่ีสุด ผู้สอนสามารถอัพเดทหรือแก้ไขบทเรียน ข้อสอบหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันทีโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ท

โฟน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ผู้สอนสามารถตรวจสอบการทํากิจกรรมและคะแนน

สอบของนักเรียนในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีท้ังยังสามารถเข้าศึกษา

บทเรียนได้ตลอดเวลาและยังสามารถสนทนากับผู้สอนได้บนระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โม

บาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการเรียน ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนได้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรลดา แซ่โค้ว 
(2558) ได้ทําวิจัยเรื่อง เว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับดี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย ควรมีข้อคํานึงดังนี้ 
 8.1 ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นทางด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 8.2 ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต ความสะดวกในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข้ึนอยู่

กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญ  
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ

การเรียนแบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และ            
4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จํานวน 32 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่าง่าย เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่  
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ 2) แบบทดทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หน่วย
การเรียน ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.28 ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ มีคะแนนหลังเรียน ( X = 37.69, S.D. = 6.33) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 
5.41) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 
มิติ โดยรวมอยู่่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.36)     
  
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้แบบผสมผสาน  แอนิเมชัน 2 มิติ 
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Abstract 
 

The purpose of this research were to: 1) development of computer assisted instruction 2D 
animation of science course with blended learning for students of grade 1 tharuapittayakhom School,    
2) to evaluate the efficiency of the developed 2D animation media, 3) comparison of learning achievement 
before and after learning and 4)  study student satisfaction. The sample of research is grade 1 students 
at Tharuapittayakhom School obtained from a random selection of 32 people. The research tools 
included 1) computer assisted instruction 2D animation, 2) learning achievement test before and after 
students and 3) a questionnaire on student’s satisfaction.  

The result of the research were 1) the efficiency of the development of computer assisted instruction 
2D animation was 1.28 of meguigans ratio 2) the posttest ( X = 37.69, S.D. = 6.33) learning achievement 
was that higher than of the pretest ( X = 11.63, S.D. = 5.41) with .05 of the statically significant level and 
3) the students’ satisfaction was at a higher level ( X = 4.84, S.D. = 0.36)       

 
Keywords: computer-assisted instruction, blended learning, 2D animation   
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1. บทนํา  
 

  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ต้องยึดหลักว่า “ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ ศึกษาต้อง ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”(สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลางนั้น ครูจะต้องมีความสามารถ ท่ีจะค้นพบความต้องการ ท่ีแท้จริงของผู้เรียน สามารถ ค้นคว้าหาส่ือวัสดุอุปกรณ์

ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน (วัฒนา พร, 2543) สื่อการสอนท่ีหลากหลายจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียน

รู้อย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) บทเรียนโปรแกรมเป็นสื่อท่ีมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์, 2536) สื่อบทเรียน โปรแกรมจะจัดลําดับให้เป็นขั้นตอนสั้น ๆ ต่อเนื่องในแต่ละข้ันไม่ยาก

เกินไป มีวิธีการให้ผู้เรียนทราบผลการตอบสนองของตนเองทันทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นการตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Smith and Moore, 1982)  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยทําให้นักเรียนเรียนรู้รายวิชาไปทีละข้ันตอน โดยขณะท่ีมีการ

เรียนการสอนที่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของนักเรียนนั้น คอมพิวเตอร์จะทําหน้าท่ีถามคําถามให้ คอมพิวเตอร์สามารถย้อนกลับ

ไปสู่รายละเอียดท่ีผ่านมาแล้วได้หรือสามารถให้การฝึกฝนซํ้าให้แก่นักเรียนได้ (พรีนิส Prenis. 1977: 20) 
 การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended Learning หมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการผสมผสานระหว่าง

การเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน (Radames Bernath, 2012) 
 แอนิเมชัน (Animation) การทําให้ภาพน่ิงเกิดการเคลื่อนไหว ซ่ึงทําให้มีความน่าสนใจมากข้ึนในเด็ก และผู้ใหญ่ และ
ยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงมนุษย์เรามักเลือกท่ีจะมองรูปภาพหรืออะไรท่ีมีสีสันก่อนมองเนื้อหาเสมอ แอนิเมชันนั้นได้เข้ามา

มีบทบาทกับงานหลาย ๆ ด้าน ซ่ึงแต่ละองค์กร/หน่วยงานก็นําไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย ๆ ประเภท และในการจัดทําสื่อการเรียน

การสอน ก็ได้หันมาใช้งานแอนิเมชั่นในการผลิตมากขึ้น งานด้านแอนิเมชั่นจึงเป็นงานท่ีมีคุณค่า และต้องอาศัยความสามารถ
ในการผลิต และไม่แปลกท่ีเราจะนําแอนิเมชั่นมาจัดทําสื่อการสอนให้กับเด็ก ๆ เนื่องจากประโยชน์ของสื่อแอนิเมชั่นมีมากมาย 
เช่นสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชั่นในการช่วยจดจํา และดึงดูดความสนใจ แอนิเมชั่นสามารถอธิบาย

เรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยากให้เราเข้าใจได้ง่ายข้ึน เพราะสื่อแอนิเมชั่นมีความน่ารักสดใส ในตัวของมันเองอยู่แล้ว มีท้ังภาพ 
เสียง เป็นองค์ประกอบหลัก แต่เราก็จะไม่ท้ิง การใส่ตัวหนังสือเข้าไป เพ่ือเสริมทักษะ ท้ังด้านการฟัง การอ่าน และการมอง 
เห็นภาพ ไปพร้อม ๆ กัน (Tlecoco,2555) 
 จากการที่ได้สอบถามครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทําให้ทราบถึงปัญหาท่ีผ่านมาประกอบด้วย การสอนแบบ

บรรยายและทําแบบทดสอบท้ายบทในหนังสือเพียงเท่านั้น ทําให้เด็กนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนไม่กระตือรือร้นใน

การเรียนและจะสนใจสิ่งอ่ืนรอบ ๆ มากกว่าการเรียน จึงส่งผลให้คะแนนท่ีได้อยู่ในระดับน้อย 
 จากปัญหาและความเป็นมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน  
2 มิติ เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้กลับมาสนใจเรียนมากข้ึน และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาข้ึน  
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2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
การเรียนแบบผสมผสาน 

 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมท่ีพัฒนาข้ึนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์โดยมีค่ามากกว่า 1  
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีคะแนนเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้

แบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551 : 21-22) ได้อธิบายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ไว้ว่า มาจากคําว่า Computer 

Assisted Instruction คือกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนต่าง ๆ  ลักษณะ

การเรียนการสอนเป็นแบบให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน  ในลักษณะการถาม – ตอบ  หรือลักษณะของการนําเสนอ

เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนโดยผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
อนรรฆ สาสุข (2556) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเครื่องมือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน 

ระบบเครือข่าย โดยให้ความสําคัญในเร่ืองของการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์ของการเรียน ท้ังเป็นการ 
เลือกใช้สื่อการสอนท่ีมีอยู่แล้วและการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ จะทําให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรูแ้ละมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ภาณุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2557) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนท่ีเน้นความยืดหยุ่น เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (online learning) 
และการเรียนในห้องเรียนแบบด้ังเดิม (Traditional classroom) ท่ีมีการเผชิญหน้า (Face-to-Face) เข้าด้วยกัน กล่าวคือ มี
การลดเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติลง โดยเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างสามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ เพ่ือสนับสนุน 
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู ้เรียนทุกคน 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยี ได้ให้คําอธิบายว่า เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซ่ึงอาจ
เป็นได้ท้ังข้ึนงานหรือวิธีการเพ่ือใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของมนุษย์เทคโนโลยีจึง

เกิดข้ึนต้ังแต่สมัยอดีตพร้อมกับการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ เทคโนโลยียังรวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่นํามาใช้ในการ

สร้างข้ึนงานเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีต้องการ โดยท้ังหมดน้ีคือเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอน 
 

 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2560) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ

บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62, S.D. = 0.50)   
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2) ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ชั้นประถมศึกษา จากการทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม ได้ค่า 
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ (เกณฑ์80/80) แสดงว่า มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได้ 
 พัชนี สหสิทธิวัฒน์ และณัฐพล รําไพ (2557) ได้ศึกษาการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คําสั่งพ้ืนฐานโปรแกรม 
ภาษาโลโก้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน 
เรื่องคําสั่งพ้ืนฐานโปรแกรมภาษาโลโก้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ด้านเนื้อหา X  = 4.78, ด้านเทคนิค X  = 4.68) พร้

อม ท้ังมีประสิทธิภาพ 87.76 /86.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู

งกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนเท่ากับ 0.79 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนทํา

ให้ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ79 4) สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีอยู่ในระดับคุณภาพดี ( X  =75.22) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสานอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ( X  = 4.75) 
 ริปอง กัลป์ติวาณิชย์ (2556) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพ่ือการฝึกทักษะปฏิบัติ 
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การสร้างภาพเคล่ือนไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพ่ือการฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง 
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Development การสร้างภาพเคล่ือนไหว วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีผลคะแนนของการปฏิบัติงานการสร้างภาพเคล่ือนไหว โดยการจัดการเรียน
แบบผสมผสานด้วย วธิีการสอนแบบสาธิตเพ่ือการฝึกทักษะปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 82.33 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.54, S.D.=0.22) 
 อนรรฆ สาสุข (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ในรายวิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดการ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายนั้น อยู่ ในระดับความพึงพอใจที่ 4.87 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนผ่านระบบ เครือข่ายนั้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ันเม่ือพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยอยู่ท่ี 0.34 ซ่ึง
แสดงว่ามีการกระจายของความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกันมาก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการ จัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน และหลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญโดยหลังการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) นักเรียนมีการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
5. วิธีการดําเนินการวิจัย  
      

 5.1 ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้ดําเนินตามกระบวนการของ ADDIE Model  มีขั้นตอนดังน้ี 
5.1.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาและหลักสูตร วิเคราะห์นักเรียนเพื่อจัดทําบทเรียนให้เหมาะสม  

วิเคราะห์รูปแบบในการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน และโปรแกรมท่ีจะนํามาทําบทเรียน  
5.1.2 ขั้นออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบวัตถุประสงค์ในการเรียนจํานวน 9 ข้อ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา

และด้านเทคนิคการผลิต แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ออกแบบแผนการสอน และลําดับการนําเสนอเนื้อหา 
หน้าจอบทเรียน 
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5.1.3 ขั้นพัฒนา (Development) ผู้วิจัยออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ออกแบบไว้จํานวน 27 ข้อ และนําไปให้ผู้

เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมิน IOC (Index of Item – Objective Congruence) จากผลการประเมินได้ค่าความ

สอดคล้องอยู่ท่ี 0.67 -1.0 ขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ จากนั้นนําบทเรียนท่ีพัฒนา

เรียบร้อยแล้วให้ผู้เชียวชาญประเมินด้านคุณภาพเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน ผลท่ีได้จากการประเมินผู้เชียวชาญประเมินผลอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนน ( X = .61 S.D. = 0.29) และผู้เชียวชาญประเมินด้านเทคนิคจํานวน 3 ท่าน ผลท่ีได้จากการ

ประเมินผู้เชียวชาญประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนน ( X = 4.84 S.D. = 0.36)  
5.1.4 ขั้นการนําดําเนินการ (Implementation) ผู้วิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนําไปให้นักเรียนได้ทดลอง

ทําแบบทดสอบก่อนและเรียนรู้เนื้อหาความรู้จากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์และให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยท่ีได้พัฒนาและได้รับการตรวจสอบแล้วไป

ทดลองใช้เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน นําข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุง

บทเรียนให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
 

5.2 เครื่องมือการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี ปีการศึกษา 

2561 จํานวน 68 คน 
5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 32 คน ได้จากการเลือกสุ่มแบบอย่างง่าย 
 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)  
 

6. ผลการวิจัย 
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชา
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 ตอนได้แก่ 1) เทคโนโลยีรอบตัวเรา 2) การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ 3) ระบบทางเทคโนโลยี ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาข้ึน 
  

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ  
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเมกุยแกนส์   
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม X  Meguigans Ratio 
ก่อนเรียน 32 50 11.63 

1.28 
หลังเรียน 32 50 37.69 

 

จากตารางท่ี 1 อัตราส่วนท่ีได้จากสูตรแบบเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.28 ซ่ึงสูตรของเมกุยแกนส์นี้จะอยู่ระหว่าง 0 – 1 
ถ้าค่าท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้  

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ N X  S.D. df t p 

ก่อนเรียน 32 11.63 5.41 31 20.14* .000 
หลังเรียน 32 37.69 6.33 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

เท่ากับ 11.63 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 37.69 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ 
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 6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ X  S.D. ระดับความเห็น 
ด้านเนื้อหา 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.84 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียน 4.82 0.37 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.84 0.36 มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.84, S.D. = 0.36) ซ่ึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตในระดับมากท่ีสุด  
7.2 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.28 ซ่ึงสูตรของเมกุยแกนส์นี้

จะอยู่ระหว่าง 0 – 1 ถ้าค่าท่ีหาออกมาได้มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์    
7.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

7.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้

แบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ในระดับมากท่ีสุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบผสมผสาน นั้นได้ผ่านการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก

เนื่องจากการออกแบบบทเรียนจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมในส่วนของปริมาณเน้ือหาในแต่ละเรื่อง จํานวนของแบบทดสอบ 
รวมถึงต้องคํานึงถึงระดับของนักเรียนอีกด้วย นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหากับ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และลําดับในการนําเสนอให้มีความน่าสนใจสนุกสนานมีความสวยงานน่ามองดึงดูดความสนใจทําให้

นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้ประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 1.28 ซ่ึงสูงกว่า 1.00 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ดังนั้นสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนหรือใช้สอนเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X =37.69, S.D. = 6.33) สูงกว่า 
ก่อนเรียน ( X =11.63, S.D. =5.41) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ 
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ศรีไชยเลิศ (2556) ท่ีได้พัฒนา การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน เร่ืองการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์พบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 22.54 S.D.=1.72) สูงกว่าก่อนเรียน  ( X =13.69  S.D.= 4.76) 
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี 

ความพึงพอใจและสนใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ พลเสน 
(2557) ท่ีได้พัฒนา การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง ประวัติศาสตร์
กรุงศรีอยุธยา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X = 22.67) สูงกว่าก่อนเรียน ( X =84.22) และคะแนนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนร้อยละ 61.55 
  
9. ข้อเสนอแนะ 

  

การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์์ช่วยสอนแอนิเมชัน  2 มิติไปใช้ ผู้สอนควรตรวจดูความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์์ 
และอินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองนกแก้ว  

 A Development of Self-learning Process with Computer-assisted Instruction 
About Using the Internet for Grade 6 Students at BanNongNokKaew School 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้วท่ีพัฒนาข้ึน 
2) หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 29 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน              
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตมีผล
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ในด้านเนื้อหาพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30   
ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุดและด้านเทคนิคการผลิตสื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 2) ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีพัฒนาขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.80/84.60      
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 80/80 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32 สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีค่าเท่ากับ 12.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.77 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ตนเองท่ีพัฒนาข้ึน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก  
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Abstract 
 

This research aims to 1) Develop and learn the self-learning process with computer-assisted instruction 
on the use of the internet for grade 6 students at BanNongNokKaew School, developed, 2) Find a self-
developed learning process career, 3) Comparison of learning achievement before and after learning with 
self-developed learning process, 4) The study of student satisfaction towards the self-learning process 
with computer-assisted instruction, the development of the sixth grade education classes, number 29, by 
means of selecting the model of the instrument used 1) Self-learning process with developed computer-
assisted instruction lessons 2) Learning management plan 3) achievement test 4) People who are satisfied 
with statistics used in data analysis 

The results showed that 1) self-learning process With computer-assisted instruction Regarding the 
use of the internet, the results were evaluated by 3 experts. In terms of content, it was found that the 
average value was 4.63. The standard deviation was 0.30 which was at the highest level and the media 
production technique showed that the average value was 4.76. The standard benchmark is 0.23 which is 
at the highest level. 2) The results of the self-developed learning process efficiency It was found that the 
average value was 80.80 / 84.60 which was higher than the criteria set by 80/80. 3) The comparison of 
learning achievement between before and after learning It was found that the mean score after the 
study was 25.38, the standard deviation was 1.32, which was higher than before the study which had the 
value of 12.83. The standard deviation was 3.77 with statistical significance at the level of .05 and 4). Of 
students who have developed their own learning process Found that the average value was 4.42. The 
standard deviation was 0.63 which was at a high level. 
 
Keywords: computer-assisted instruction, self-directed learning, internet usage 
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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์

อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่นเพ่ือพัฒนาไปอย่างไม่จํากัด และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกท่ีทําได้ 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และยังต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

อินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าไปทุกภาคส่วนของสังคม และเข้ามามีส่วนสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยเพ่ิมมาก

ขึ้นเร่ือย ๆ จากเดิมอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแหล่งข้อมูลสําหรับนักวิชาการและนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ ได้ขยายการใช้ประโยชน์

ไปสู่คนวงการอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลใดท่ีไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต จากการที่อินเทอร์เน็ตเป็น

ท่ียอมรับว่ามีประโยชน์มหาศาล รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตในหมู่ประชาชนท่ัวไปเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศเนื่องจากอินเทอร์เป็นสื่อท่ีมีราคาถูก มีข้อมูลมากมายและไม่จํากัด
เวลาในการเข้าถึงข่าวสาร (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547) 

จากการได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียน

มีทักษะเบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ยังขาดความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ ครูผู้สอนให้ความเห็น

การมีบทเรียนคอมพิวเทอร์ช่วยสอนเร่ือง การใช้งานอินเทอร์เน็ต จะทําให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ได้ถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถย้อนกลับดูเพ่ือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได ้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงใช้ความสามารถของ

คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสื่อประสม ภาพน่ิง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอด

เนื้อหาบทเรียน ข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน คือ ทําให้ผู้เรียนเรียนได้ในอัตราความเร็วของตนเอง 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นสื่อ การเรียนการสอนของการเรียนเป็นรายบุคคลที่ดีสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน

ตามความสามารถ ของแต่ละบุคคลที่จะเรียนตามอัตราความเร็วของแต่ละคน ผู้เรียนจะเรียนท่ีไหนเม่ือใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถ

ทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมรวดเร็วกว่าสื่ออ่ืน ๆ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่น คือการเก็บข้อมูล

ซ่อนคําตอบของกิจกรรมไว้ในหน่วยความจําหรือ แผ่นดิสก์ได้ครั้งละมาก ๆ เม่ือผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้ว

ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถบอกคําตอบหรือผลเฉลี่ยของกิจกรรมท่ีถูกต้องได้ทันที (มนต์ชัย  เทียนทอง, 2548) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม ซ่ึงมีความเชื่อเร่ืองความเป็นอิสระ และความ

เป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังท่ีมีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 
สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ต่อผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษย์นิยม ท่ีให้ความสําคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิด
ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงท่ีจะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบ

พฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนท่ีมีค่า (อมรรัตน์ จันทวงค์, 2550) 
 จากแนวคิดเบื้องต้นผู้วิจัยจึงนําการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การใช้งานอินเทอร์เน็ต  พัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ เพ่ือส่งเสริมในการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว

เพ่ือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนท่ีมีความ

รอบรู้ในการบริการอินเทอร์เน็ตมากย่ิงข้ึนส่งผลให้สภาพโดยรวมของเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความทันสมัยอยู่เสมอ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน  

            2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอ 
สื่อแบบประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน 
หรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง อาจเรียนเดี่ยว 
หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ท้ังยังมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์และแจ้งผลย้อนกลับทันที ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม 
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงแต่ละคนใช้เวลาในการเรียนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน และผู้สอนยัง 
สามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา (ภัสสร พิมบุญ, 2557) 

ณรงค์ชัย หอมแก้ว (2560) ได้ทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บรายวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดกงลาด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.53 , S.D. = 0.02) 

ดลวัฒน์ พัฒนพันธ (2560) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เร่ืองการวัดความยาว ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 2) ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่า 84.56/82.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 80/80 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61 , S.D. = 0.02) 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ผู้วิจัยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ระยะเวลาในการทดลองจํานวน 3 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังน้ี 
 4.1.1 ขั้นการวิเคราะห์ 

  4.1.1.1 วิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากแผนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้เนื้อหาดังนี้ 
  1) เว็บเพจคืออะไร 
  2) การจัดกลุ่มเว็บ 
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  3) การใช้งานโปรแกรม เบราเซอร์ 
   4.1.1.2 วิเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว พบว่านักเรียนมีลักษะมีความ

อยากรู้ อยากเห็น ชอบศึกษาสิ่งท่ีสนใจด้วยตนเอง 
   4.1.1.3 วิเคราะห์รูปแบบการสอนที่ ใช้คือ พบว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหา

แหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 
 4.1.2 ขั้นการออกแบบ 
  4.1.2.1 กําหนดรูปแบบของการนําเสนอเนื้อหาเป็นรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.1.2.2 กําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบประเมิน

คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน 
  4.1.2.3 ออกแบบข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และนําไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามต่อวัตถุประสงค์ โดยมีเกณฑ์การยอมรับท่ี 0.5 ขึ้นไป 
 4.1.3 ขั้นการพัฒนาบทเรียน 
  4.1.3.1 เตรียมการ เตรียมข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
  4.1.3.2 นําข้อมูลมาพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งานอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีเนื้อหา

ดังนี้คือ 1) เว็บเพจคืออะไร 2) การจัดกลุ่มเว็บ 3) การใช้งานโปรแกรม Internet explorer และได้นําเนื้อหามาสร้างเป็นเกม 
จิ๊กซอ  

 4.1.4 ขั้นการนําไปใช้ 
  4.1.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีพัฒนาข้ึนพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาของ

เนื้อหาและคุณภาพของบทเรียน 
  4.1.5 ขั้นการประเมินผล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1.5.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน  
  4.1.5.2 ปฐมนิเทศนักเรียนกกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจง แนะนําการใช้และวิธีการเรียนตามชั้นตอน พร้อมทําการ

ทดสอบก่อนเรียน 30 ข้อ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนในบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.1.5.3 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ครบท้ัง 3 หน่วยการเรียนรู้แล้ว 

พร้อมทําการทดสอบหลังเรียนจํานวน 30 ข้อ 
 

5. เครื่องมือการวิจัย 
 

5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชียวชาญแล้ว 
5.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชียวชาญแล้ว 
5.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการหาค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้ว 
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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6. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 29 คน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

จํานวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 29 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจง 
 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดย
นําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 
8. ผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้อินเตอร์เน็ต สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าจอเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต 
 

 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดย ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.63 0.30 มากท่ีสุด 
2. ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.76 0.23 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 
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8.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 29 คน โดยมีการทดสอบการทํากิจกรรมระหว่างการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การทดลองใช้สื่อกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์ผลแสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหว่างเรียน  (E1) 30 24.24 2.26 80.80 
2. คะแนนหลังเรียน      (E2) 30 25.38 1.32 84.60 

 

จากตารางท่ี 2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 
24.24 คิดเป็นร้อยละ 80.80 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.38 คิดเป็นร้อยละ 84.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
คือ 80/80 

 

8.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการเก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผลแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df 

ทดสอบก่อนเรียน 29 30 12.83 3.77 28 
ทดสอบหลังเรียน               29 30 25.38 1.32 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 12.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.77 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระอยู่ท่ี 28 

 

8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ได้ผลแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา                                        4.44 0.64 มาก 
2. ด้านเทคนิคการนําเสนอ                         4.45 0.65 มาก 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียน            4.29 0.59 มาก 

โดยรวม 4.42 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  

 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 

9.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสม 
ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 และด้านเทคนิคการ

ผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ปาริฉัตร วรวงษ์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพ 
9.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 24.24 คิด

เป็นร้อยละ 80.80 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 25.38 คิดเป็นร้อยละ 84.60 สูงกว่าท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ จุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา 2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/81.22 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  
9.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 

12.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.77 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 จึงส่งผล
ให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับกับแนวคิดของ นริศรา แจ่มศรี 
(2560) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีทางด้านเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายทํา

ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
9.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าในภาพรวมผู้เรียนมีความพึง

พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปารมี ปานทอง (2561) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้

วิทยาคมพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 ซ่ึงอยู่ระดับท่ีมาก 
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10. ข้อเสนอแนะ  
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใช้ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง ผู้สอน

สามารถนํากระบวนการวิธีนี้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริบทของสถานศึกษาได้ 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547). รายงานผลการสํารวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. 
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 

จุฑามณี ทิพย์โสตนัยนาและไพศาล สิมาเลาเต่า. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ณรงค์ชัย หอมแก้ว. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บรายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร               

เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกงลาด. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ดลวัฒน์ พัฒนพันธและ วินัย เพ็งภิญโญ2. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่องการวัดความยาว                   

ในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ครั้งท่ี 3. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
นริศรา แจ่มศรี. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ปาริฉัตร วรวงษ์. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ สําหรับนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งท่ี 3. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ปารมี ปานทอง. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พสิฎทธา  อารรีาษฎร. ์  (2550).  การพัฒนาซอฟท์แวรท์างการศึกษา.  มหาสารคาม : อภชิาตการพมิพ. ์ 
ภัสสร พิมบุญ. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล สําหรับนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

มนต์ชัย  เทียนทอง. (2548). การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์. กรงเทพฯ: สถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

อมรรัตน์จันทวงศ์. (2550). นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้(Learning Innovation) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2195



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2223 

การพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รปูแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ                
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรทัธาราม 

The Development of Educational Games Using Adventure Games  
in Food and Nutrition for Grade 5 Students Watratsattharam School 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
เกมการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อเกมการศึกษา เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
จํานวน 23 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย มีคุณภาพด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของเกมการศึกษามีประสิทธิภาพ 89.57/ 
81.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปเกมผจญภัยอยู่ในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: เกมการศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were; 1) to develop educational games using the adventure games in 
food and nutrition for Grade 5 students Watratsattharam School 2 )  to compare learning achievement 
before and after learning with the developed educational games and 3) to evaluate the satisfaction of 
students on educational games using the adventure games. The instruments used in this research included;  
1)  educational games using the adventure games, 2 )  lesson plans, 3) learning achievement test, and             
4) students’ satisfaction questionnaire. The sample group of this research consisted of 23 students in grade 5 
of Watratsattharam by the purposive sampling. The result of the research showed that; 1 ) educational 
games using the adventure games in food and nutrition had a quality  of contents, technique, and 
methodology at the high level and the efficiency of educational games using the adventure games had 
the efficiency level at 89.57/81.09 which was higher than the criteria of 80/80, 2) the average of post-test 
score was statistically significant higher than pre-test score at .05 level, and 3) the students had the 
satisfactions with educational games using the adventure games at a high level. 
 

Keywords: educational games, learning management using games, learning achievement 
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1. บทนํา 
 

            ในปัจจุบันมีการนําเกมมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เนื่องจากเกมช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี ช่วยให้
มองเห็นได้ฟังหรือคิดอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอ่ืน แต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคน

เดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่ เกมเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้

พัฒนาสติปัญญาในด้านการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เนื่องจากเกมการศึกษาแต่ละชุด จะมีวิธีเล่น โดยเฉพาะอาจเล่น

คนเดียว หรือเป็นกลุ่ม และผู้เล่นสามารถตรวจสอบว่าเล่นถูกต้องหรือไม่ด้วยตนเอง รวมท้ังเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกับ

กล้ามเนื้อมือหลังจากเล่นเกมแล้วเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเร่ือง ๆ นั้นได้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ, 2554) 
ปัจจุบันมีการพัฒนาเกมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ได้อย่างหลากหลาย โดยเกมบนอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็นเกมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. เกมปริศนา (Puzzle Game) 2. เกมเลียนแบบ

หรือการจําลอง (Simulation Games) 3. เกมแอคชันแบบ FPS (Action First Person Shooters Games) 4. เกมวางแผน 
(Strategy Games) 5. เกมผจญภัย  (Adventure Games) 6. เกม  RPG (Role-Playing) 7. เกมต่อสู้  (Fighting Game)                 
8. เกมกีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games) 9. เกมการศึกษา (พีรพัฒน์, 2557) รูปแบบเกมที่เป็นนิยมรูปแบบหนึ่ง

คือเกมผจญภัยเนื่องจาก เกมผจญภัยเป็นเกมท่ีผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา เพ่ือผ่านด่านต่าง ๆ ของเกม และผู้เล่นยัง
ได้รับความสนุกสนาน มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอน  

จากการสอบถามครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ เรื่องอาหารและโภชนาการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ยังขาด
สื่อการสอนท่ีมีความน่าสนใจและช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทําให้ยังไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และมี
นักเรียนบางส่วนยังไม่บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ได้ดีเท่าท่ีควร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการนําเกมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดยได้นําเกมประเภทเกมผจญภัยมา

พัฒนาเป็นเกมเพ่ือการศึกษา เร่ืองอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและฝึกปฏิบัติด้วยเกม ท่ีมีภาพ เสียง ข้อความ และแบบฝึกหัด เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับเกมได้ทําให้ผู้เรียนได้ท้ังความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกันและลดข้อจํากัดอ่ืน ๆ จากการเรียนในห้อง

แบบปกติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย       

เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกม      

ผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
 

3. สมมติฐานงานวิจัย 
 

 3.1 เกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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 3.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามอยู่ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

 4.1 ประชากร  
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ห้อง จํานวน 23 คน  
  

4.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม จํานวน 23 คน โดยใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง  
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ไพเราะ พุ่มม่ัน (2544: 24) ได้ให้ความหมายเกมการศึกษาว่า เป็นเกมการเล่นท่ีฝึกการ สังเกต พัฒนากระบวนการ

คิด เกิดความคิดรวบยอด วิธีการเล่นมีกฎ กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถ เล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มได้  
ประภากร โล่ทองคํา (2552: 57) ได้ให้ความหมายของเกมหรือการเล่นเป็นสถานการณ์ในการสอนอย่างหนึ่งท่ีกําหนด

กติกาการเล่น กําหนดกระบวนการเล่นเพ่ือให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกันก็จะนําเอา

แง่คิดหรือความเห็นจากการเล่นไปวิเคราะห์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 
สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2547: 90) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนให้

ผู้เรียนเล่นเกมท่ีมีกฎเกณฑ์ กติกาเงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง เป็นการ

ออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาความริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีการ

นําเนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเลน่ และผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผล การเรียนรู้   
สิรันทร เพียรพิทักษ์ (2556) งานวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัยร่วมกับเทคนิคช่วยจํา วิชา 

ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจํา ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัยท่ีมีและไม่มีเทคนิคช่วยจํา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ศรีสุดา ด้วงโต้ง และคณะ (2557) งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการ

คณิตศาสตร์ ผลวิจัยปรากฏว่า ผลการประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการ คณิตศาสตร์ของ

ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์กับนักเรียนท่ีเรียนแบบ

ปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ณัฐภาส ดวงจันทร์ และ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ )2561(  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

เทคนิคเกมการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกมการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.13/82.53 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 
80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามกระบวนการ ADDIE MODEL ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
 

 6.1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)  
            ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหากับจุดประสงค์ในรายวิชา

ศึกษา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย และศึกษาหลักการสร้างเกม

การศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

6.2 การออกแบบ (Design)  
            ออกแบบเกมการศึกษาแบบเกมผจญภัย ออกแบบกิจกรรมภายในเกมการศึกษาตามสตอรี่บอร์ดท่ีได้ออกแบบไว้และ

ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
      6.3.1 พัฒนาเกมการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Consturct2 ตามสตอรี่บอร์ดท่ีได้ออกแบบไว้ 
      6.3.2 พัฒนาแบบประเมินเกมการศึกษา ด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ  

                  6.3.3 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ผลประเมินพบว่าแผนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยแผนจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  

    6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบจํานวนท้ังหมด 31 ข้อ 
หลังจากนั้นนําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปประเมินหาค่าความเท่ียงตรง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ผลการประเมินพบว่า

แบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนผ่านเกณฑ์มาตราฐานจํานวน 29 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 2 ข้อ และนําไปหาค่า

ความยากง่ายและอํานาจจําแนก 
     6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นคําถาม 10 ข้อ 
 

6.4 การนําไปใช้ (Implementation) 
                 นําเกมการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการเรียนท่ีได้้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้โดยมี

กระบวนการเรียนรู้ดังนี้     
     6.4.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
     6.4.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วย  

ย่อย ดังนี้ คือ 1) อาหารและโภชนาการ 2) การเลือกซ้ืออาหาร และ 3) การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม โดยให้นักเรียนเข้าเรียนในเกม

การศึกษา ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีได้สร้างข้ึน ส่วนรูปแบบเกมผจญภัยจะสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาแต่ละหน่วย 
มีท้ังหมด 3 เกม โดยผู้สอนจะชี้แจ้งกฎกติกาการเล่นเกม โดยให้นักเรียนทําภารกิจในแต่ละด่าน ซ่ึงต้องตอบคําถามให้ครบ 5 
ข้อ คําถามแต่ละข้อถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดผู้เรียนจะต้องตอบคําถามใหม่จนกว่าจะถูก และต้องห้ามชนกับ

ตัวร้ายในเกมเกิน 3 คร้ัง ถ้าชนตัวร้ายในเกมเกิน 3 คร้ัง นักเรียนจะต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ ถ้านักเรียนตอบถูกหมดทุกข้อแล้วก็

จะผ่านไปเรียนในหน่วยถัดไป 
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    6.4.3 เม่ือนักเรียนเข้าเรียนครบท้ัง 3 หน่วยแล้วผู้วิจัยจะให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หลังจากผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
                6.4.5 หลังจากนั้นทําการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดอีกคร้ังเพ่ือนํามาวิเคราะห์และสรุปผลวิจัยต่อไป  
 

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 
                 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าทดสอบสถิติที (t-test) 
 

7. ผลการวิจัย 
 

            7.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ประกอบด้วยบทเรียน ดังภาพท่ีแสดงในภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 
 

 
         ( ก )                                              (ข)         (ค) 

ภาพท่ี 1 (ก) หน้าจอแรกของบทเรียน  (ข) หน้าจอเมนูหลัก (ค) หน้าจอตัวอย่างหน้าบทเรียน 
 

           จากภาพท่ี 1 เป็นภาพเข้าสู่ระบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนจะต้องเลือกเมนูแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือ

ทําแบบทดสอบให้เสร็จเสียก่อนจึงจะเข้าสู่บทเรียนในข้ันต่อไป 
 

 
   
 
 

 
 

 
         ( ก )                                              (ข)            (ค) 

ภาพท่ี 2 (ก) หน้าจอเข้าสู่เกม (ข) หน้าจอด่านผจญภัยในเกม (ค) หน้าจอตอบคําถาม 

 

           จากภาพท่ี 2 เป็นภาพเข้าสู่หน้าเกม เม่ือนักเรียนเข้ามาในเกมแล้วจะต้องทําภารกิจตอบคําถามให้ครบ 5 ข้อ คําถาม
แต่ละข้อถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดผู้เรียนจะต้องตอบคําถามใหม่จนกว่าจะถูกต้อง เม่ือผู้เรียนทําถูกทุกข้อแล้วก็

จะผ่านไปเรียนในหน่วยถัดไป ถ้าทําครบ หน่วยแล้วก็จะทําแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันต่อไป 
7.1.1 จากบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย 

เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และด้านเทคนิควิธีการผลิตสื่ออยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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7.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ท่ีพัฒนาข้ึนแสดงดังในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามท่ีได้้พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ E1/E2   
เท่ากับ 80/80 นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของแต่ละหน่วยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.87 คิดเป็น     
ร้อยละ 89.57 ของคะแนนเต็มและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.22 คิดเป็นร้อยละ 81.09 ของ    
คะแนนเต็ม ดังน้ันเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.57/81.09 ซ่ึงเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีตั้งเอาไว้  
  

 7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย    
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม จํานวน(ผู้เรียน) X  S.D สถิติ t Sig 

ก่อนเรียน 20 23 7.57 1.62 21.34 
df =22 

0.00 
หลังเรียน 20 23 16.22 1.00 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่า t ท่ีคํานวณได้มีค่า 21.34 สรุป
ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 

รายการ X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 
   1.1 เนื้อหาแต่ละหน่วยเข้าใจง่าย 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
   1.2 การจัดลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน  มีความต่อเนื่อง 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
   1.3 ความชัดเจนของเนื้อหา 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
   1.4 ความน่าสนใจในการดําเนินเร่ือง 4.87 0.34 มากท่ีสุด 
   1.5 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
 

จํานวนผู้เรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
23 

คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ E1 คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ E2 
26.87 89.57 16.22 81.09 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
รายการ X  S.D ระดับความพึงพอใจ 

2. ด้านเทคนิควิธีการ    
   2.1 หน้าจอสีสันสวยงาม 4.74 0.45 มากท่ีสุด 
   2.2 ขนาดตัวอักษร ภาพ ชัดเจน 4.74 0.45 มากท่ีสุด 
   2.3 ความสวยงามของรูปภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
   2.4 สีสันในการออกแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
   2.5 เข้า-ออก บทเรียนได้สะดวก 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง 
อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามท่ีพัฒนาข้ึนโดยภาพรวมเฉลี่ยท้ัง 3 
ด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 

 
8. สรุปผลการวิจัย  
 

จากผลการวิจัยการพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามในคร้ังนี้สรุปได้ว่า    
8.1 เกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เร่ือง อาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก และเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากและ

ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีได้พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 89.57/81.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80     
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 

 
9. อภิปรายผล  
 

9.1 เกมการศึกษารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง อาหารและโภชนาการ มีคุณภาพด้านเนื้อหาและ

เทคนิควิธีการอยู่ในระดับดีมากและประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.57/81.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนด 80/80 เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ออกแบบเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย ตามหลักการออกแบบของ ADDIE 
Model จึงทําให้มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐภาส ดวงจันทร์ และ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ )2561(  ท่ีทําการ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคเกมการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 80.13/82.53 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 80/80  
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจาก

เกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัยท่ีมีความสนุกสนานและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิริรัตน์ กระจาดทอง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

9.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 เนื่องจากเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัยสามารถตอบสนองผู้เรียนได้ในทันที ทําให้ผู้

เรียนได้ท้ังความรู้และความสนุกสนานและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรันทร เพียรพิทักษ์ 
ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัยท่ีมีเทคนิคช่วยจําอยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.56  
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การพัฒนาเว็บชว่ยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช้ Microsoft Excel 
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 

The Development of Web-based Instruction with CIPPA Model  
in Using Basic Microsoft Excel for Grade 8 Students Watsasemum School 

 
ธวัชชัย สามงามเสือ1*  และนพดล ผู้มีจรรยา1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*birdthawatchai7360@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้ Microsoft 

Excel เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยเว็บช่วยสอน 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเว็บช่วยสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) เว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ             
4) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จํานวน 25 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บช่วยสอน มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่่ใน
ระดับดีมาก และประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 82.26/81.73 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ีกําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนเรียนมีความ
พึงพอใจต่อเว็บช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ:  เว็บช่วยสอน  การเรียนรู้แบบซิปปา  การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น 
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Abstract 
  
 The purposes of the research were; 1) to develop a web-based instruction with CIPPA Model in 
using basic Microsoft Excel for Grade 8 students of Watsasemum schools, 2)  to compare the learning 
achievement of students before and after learning with web-based instruction, and 3) to evaluate the 
satisfaction of students on learning with the web-based instruction. The instruments used in this research 
included: 1) web-based instruction with CIPPA Model in using basic Microsoft Excel, 2) lesson plans, 3) learning 
achievement test, and 4) students’ satisfaction questionnaire. The sample group of this research consisted of 
25 students in Grade 8 students of Watsasemum by the random sampling. The research findings showed 
that: 1) the web-based instruction had a quality of content and technique and methodology at the highest 
level, and the effectiveness of web-based instruction had efficiency corresponded with criteria of 80/80 
was 82.26/81.73, 2) the average of post-test score was statistically significant higher than pre-test score 
at .05 level, and 3) the students had the satisfaction with the web-based instruction at a high level. 
 
Keywords: web-based instruction, CIPPA model, basic microsoft excel 
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1. บทนํา  
 

 ในปัจจุบันการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ซิปปาโมเดลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช้ในการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล เป็นการเรียนรู้ท่ียึดหลักการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ในตัวหลักการคือการช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้เรียนรู้จากกันและกัน  มีการแลกเปล่ียน

ข้อมูลความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์  ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับการผลิตผลงานซ่ึงมีความคิด

สร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด 
(Constructivism) ทิศนา แขมมณี (2548) 
 สื่อการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลาย สื่อการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพได้แก่ เว็บช่วย

สอน (Web Based Instruction) โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียน

ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดีย
อ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web browser เพ่ือท่ีผู้เรียนสามมารถทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลาและ

เพราะปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตมีการใช้อย่างแพร่หลาย บทเรียนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
(ถนอมพร เลาจรัสแสง, 2544) 
 การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับใช้งานโปรแกรมด้านตารางการคํานวณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเบื้องต้น การใช้
งานสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นการแปรผลให้ออกมาเป็นในรูปแบบของกราฟ เป็นเรื่องท่ีสําคัญและจําเป็น ต่อการเรียนรู้ใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หากสามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจ และประยุกต์ได้อยากหลากหลายจะเป็นผลดีต่อการ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนในอนาคต จากการสอบถามปัญหาจากครูผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จากการ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลปรากฏว่าปัญหาของการเรียนการสอนคือ 
1) เป็นวิชาท่ีค่อนข้างยากสําหรับนักเรียนและมีเนื้อหาท่ีซับซ้อน 2) มีสื่อการเรียนการสอนท่ียังไม่ดึงดูดความสนใจจึงทําให้

ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 3) ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่า จากปัญหาท่ีพบผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนา

เว็บช่วยสอนสําหรับการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา มาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือการพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม   
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเว็บช่วยสอน  
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 เว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้เรียนจากเว็บช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดับ .05 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเว็บช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) หมายถึง การนําเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมา

ประยุกต์ใช้ด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในข้อจํากัดต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนบนเว็บนั้น

จะใช้ความสามารถของเว็บในการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการใช้เว็บเป็นส่วนประกอบในการจัดการ

เรียนการสอนนั้นอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดของการเรียนการสอนก็ได้ (ถนอมพร เลาจรัสแสง, 2544) 
 ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบซิปปา เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง รูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความสนใจและมีนักการศึกษาให้คําจํากัดความของการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ซ่ึงมี
ความหมายตามตัวอักษร  คือ 

     C หมายถึง Construct คือการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาข้อมูล ทําความเข้าใจ 
คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อความ 

              I  หมายถึง Interaction คือ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้จากกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดและ

ประสบการณ์แก่กันและกัน 
              P  หมายถงึ Participation คือการให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
              P หมายถึง Process หรือ Product คือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงานข้อความที่สรุปได้ 

                  A หมายถึง Application คือการให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของซิปปา ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ ขั้นท่ี 4  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้                        
ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน ขั้นท่ี 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 

 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม (2555: บทคัดย่อ) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สําหรับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ 85.01/84.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีกาํหนดไว้ จะเห็นได้ว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะมีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับรูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐานก็

สามารถทําให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ 
 สังคม ไชยสงเมือง (2547) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย วิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าขอน

ยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพ 89.90/85.83 และมี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายท่ีได้พัฒนาข้ึนโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก 
 สนั่น ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
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เครือข่าย มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผู้เข้ารับการอบรมมีความก้าวหน้าทางการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมในระดับเห็นด้วยมาก 
   
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้ Microsoft Excel 

เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี โรงเรียนวัดสระสี่มุมใน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 62 คน 
โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้การวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จํานวน 25 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยการจับสลากห้อง  

 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยได้ดําเนินการวิจัยดังนี้   
    

  5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    1. เว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน 
    2. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
     3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ท่ีผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว  

    4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้เว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จํานวน 10 ข้อ ท่ีผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว  

 

   5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
    1. ผู้วิจัยจัดทําแผนการสอนร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา 
    2. ผู้วิจัยสร้างเว็บช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้ Microsoft Excel 

เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    3. ผู้วิจัยนําเว็บช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง การใช้ Microsoft Excel 

เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน และ
ด้านเทคนิคจํานวน 3 ท่าน  

    4. ผู้วิจัยจัดทําแบบประเมินนความพึงพอใจ 
    5. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารและประสานงานกับครูผู้สอนประจําวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือขอ

ทําการทดลองเว็บช่วยสอน เรื่อง การใช ้Microsoft Excel เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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   5.2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) 
    ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม โดยครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือทดทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ 

โปรแกรม Microsoft Excel ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ 
    ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ครูแนะนําเว็บช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือให้นักเรียนเข้าศึกษาเน้ือหาในแต่ละ             

บท 
    ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ นักเรียนศึกษาการ

ผ่านเว็บช่วยสอนในเร่ือง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ในแต่ละบทระหว่างศึกษานักเรียนแบบฝึกหัดในแต่ละบท   
    ขั้นท่ี 4  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม หลังจากทําใบงานเด่ียวเสร็จนักเรียนจับกลุ่ม 4- 5 คน
เพ่ือทํากิจกรรมใบงานกลุ่ม 

    ขั้นท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงานท่ีทําจากกิจกรรมกลุ่มออกมานําเสนอ 
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้จากใบงานของแต่ละกลุ่ม 

    ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน จากความรู้ท่ีสรุปจากใบงานท้ังเด่ียวและกลุ่มผู้เรียนนํา

ความรู้ท่ีได้มาปฏิบัติโดยการทําชิ้นงานที่เป็นของตัวเอง  
    ขั้นท่ี 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ครูสุ่มนักเรียนออกมานําเสนอชิ้นงานก่อนทําหลังจากทําการทําเสนอ 

นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเสร็จ ครูสรุปและนักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา 
             

   5.2.4 วิธีเก็บข้อมูล  
           1. อธิบายวิธีการใช้เว็บช่วยสอน นักเรียนทราบและทําตามข้ันตอน  
           2. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  
           3. เม่ือเรียนบทเรียนจบทั้งหมดแล้วให้นักเรียนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมแต่ทําการสลับข้อคําถาม  
           4. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
6. ผลการวิจัย  
 

 6.1 ผลการพัฒนาเว็บช่วยสอน และการประเมินประสิทธิภาพเว็บช่วยสอน 
 เว็บช่วยสอน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้นของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายละเอียดดังภาพท่ี 
1 และผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บช่วยสอน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 

(ก)                                              (ข)                                                 (ค) 
          

ภาพท่ี 1 (ก) หน้าเข้าสู่ระบบ (ข) หน้าหลัก (ค) แบบทดสอบ 
 

 จากภาพท่ี 1 เว็บไซต์สําหรับการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน้าลงชื่อเข้าใช้ เมนูทางเข้าหน้าแรก เมนูบทท่ี 1 เมนูบทท่ี 2 
เมนูบทท่ี 3 เมนูแบบทดสอบ เมนูเอกสารประกอบการเรียนรู้ และเมนูผู้จัดทํา  
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   6.1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพต่อเว็บช่วยสอน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  

   ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.32   
 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอน  
การประเมิน คะแนนเต็ม X  ค่าประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 24.68 82.26 
คะแนนหลังเรียน (E2) 30 24.52 81.73 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้ 
Microsoft Excel เบื้องต้น รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 
มีค่าเฉลี่ย คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.26 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.73 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอน  
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน 
การเรียน จํานวน (คน) X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 25 11.04 2.79 

22.77* 0.00 
หลังเรียน 25 24.52 2.25 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.04 คะแนน และ 24.52 
คะแนน ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาค่าเฉลี่ยและกําหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการใช้เว็บช่วยสอน 4.32 0.69 มาก 
2. นักเรียนพอใจต่อวิธีการนําเสนอเนื้อหา 4.08 0.57 มาก 
3. นักเรียนพอใจในคําอธิบายเนื้อหา 4.08 0.70 มาก 
4. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.44 0.65 มาก 
5. นักเรียนพอใจกับปุ่มและข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.04 0.61 มาก 
6. นักเรียนพอใจในภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.24 0.59 มาก 
7. นักเรียนพอใจท่ีได้ทําใบงานเพื่อทบทวนความรู้ 4.24 0.77 มาก 
8. นักเรียนพอใจ และสนุกท่ีได้เรียนตามวิธีการสอนแบบนี้ (แบบ CIPPA 
Model) 

4.24 0.72 มาก 

9. นักเรียนพอใจท่ีได้เรียนด้วยเว็บช่วยสอน 4.64 0.63 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนพอใจท่ีเว็บไซต์สําหรับการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.40 0.70 มาก 

โดยรวม 4.27 0.66 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยเว็บช่วยสอนและการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับดี ( X = 4.27, S.D. = 0.66) 
 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 7.1 การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.26/81.73 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
 7.2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของเว็บช่วยสอนพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ เท่ากับ 11.04 คะแนน และ 24.52 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน

และหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังได้รับการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น ของ

นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ทําให้มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้Microsoft Excel เบื้องต้น สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.26/81.73 หมายความว่าด้วยเว็บช่วย

สอน เร่ือง การใช้Microsoft Excel เบื้องต้น จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรัฏฐ์ คงควร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2561) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอู่ทอง 
ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ 92.31/80.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีกําหนดไว้  
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการ

เรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม          
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เนื่องจากเว็บช่วยสอนมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลนิดา คล้าย
มณีและอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2560) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การสร้างเว็บเพจ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร่วมกับแนวคิด

โมเดลซิปปา ผลการศึกษาพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 8.3 นักเรียนท่ีเรียนเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า            
( X = 4.27, S.D.= 0.66) เนื่องจากเว็บช่วยสอนมีความน่าสนใจท้ังด้านเนื้อหา และเทคนิควิธีการ เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้แก่

นักเรียนให้เกิดการอยากเรียนอยากรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อณุภา ชนะวัฒนานนท์ และวินัย เพ็งภิญโญ (2560) พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.05)  
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การพัฒนาสือ่ความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

The Development of Interactive Augmented Reality Instruction Lesson in Basic 
Computer Principles for Grade 1 Students Kamphaengsaenwittaya School 

 

นันทพล เจริญผล1*  และนพดล ผู้มีจรรยา1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*584145028@webmail.npru.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อความ
เป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนาข้ึน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมีประสิทธิภาพ 85.20/86.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อความเป็นจริงเสริม
แบบปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  
คําสําคัญ: สื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์  หลักการทํางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The objective of this research were; 1) to develop interactive augmented reality instruction lesson 
in basic computer principles for Grade 1 students, 2) to compare the learning achievement before and 
after learning with interactive augmented reality instruction lesson, 3) to evaluate student satisfaction 
with interactive augmented reality instruction lesson. The tools used in the research consisted of; 1) interactive 
augmented reality instruction lesson, 2) lesson plan, 3) learning achievement test, and 4) student” 
satisfaction questionnaires. The sample group was Grade 1 students of Kamphaengsaen Wittaya school, 
selected by purposive sampling .The results of the research are as follows: 1) The interactive augmented 
reality instruction lesson  in the basic computer principle is 85.20 / 86.43 which was higher than the set 
criteria 80/80. 2) the achievements of students after lesson were statistically significant higher than after 
lesson at  .05 level 3) students had the satisfaction with interactive augmented reality instruction lesson. 
is at the highest level. 
 
Keywords: interactive augmented reality, basic computer principle, learning achievement 
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1. บทนํา 
 

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ ๆ ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา (ไพบูลย์ 
เเคนวัง, 2558) การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจํา รวมถึงสามารถที่จะคิด

วิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถท่ีจะเข้าใจเรียนรู้ได้ถูกทิศถูกทางและต้องให้ความสําคัญรวมไปการปฏิรูปการศึกษาที่จะต้อง

แสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ท้ังนี้ การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่

ประถม มัธยม อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา (กําจร ตติยกวี, 2559) 
เทคโนโลยีหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจในการนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ สื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented 

Reality-AR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซ่ึงจะทําให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็น

วัตถุ ลอยอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง สื่อความเป็นจริงเสริมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Location Based ใช้งานผ่าน Smart 
Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR คือการพัฒนาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Webcam, 
Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน 
Projector หรือบนโทรศัพท์มือถือ อาจมีลักษณะท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสียงประกอบ 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556) 
            จากการสํารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเรียนรู้ โดยลักษณะ 
ของรายวิชานี้เป็นรายวิชาปฏิบัติ ซ่ึงส่งผลทําให้นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้าทําให้นักเรียนมีคะแนนน้อย และเกิดความเบื่อหนายต่อ

การเรียน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เพ่ือท่ีนักเรียนสามารถทบทวนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ตามความสามารถในการเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคล โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน ได้รับความรู้แบบคงทนและทําให้ผลคะแนนดีขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ มาพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์  
ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยแสดงผล
ออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ท่ีมองเห็น ควบคุม และสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ ท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน เป็นแนวทางเริ่มต้นของการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มี

ความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์  
 

3. สมมติฐานงานวิจัย 
 

3.1 สื่อความเป็นจริงเสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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3.2 นักเรียนท่ีเรียนสื่อความเป็นจริงเสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.3 นักเรียนมีความพึงใจต่อสื่อความเป็นจริงเสมือนแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
อยู่ในระดับมาก 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

 4.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวนนักเรียน 400 คน 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 1 ห้อง จํานวน 30 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

5.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นอย่างแพร่หลาย โดยมีงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วย

การเพ่ิมภาพเสมือนของโมเดลสามมิติ ท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพท่ีถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ หรือกล้องใน

โทรศัพท์มือถือ ท้ัง VR และ AR สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางหลากหลาย ท้ังด้าน อุตสาหกรรม การทหาร 
การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้มีการพัฒนา และมีการ
แบ่งประเภทของความจริงเสมือนติดต่อกับผู้ใช้ (วัฒนา, 2551) ดังนี้ 1) Desktop VR เป็นระบบความจริงเสมือนท่ีใช้จอภาพ

ของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล 2) Video Mapping เป็นการนํา วิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือนํา เข้าข้อมูลของผู้ใช้และ
ใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นํา เสนอการ แสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติโดยผู้ใช้จะเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

จากจอภาพ 3) Immersive Systems เป็นระบบความจริงเสมือนสําหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล โดยผู้ใช้นํา อุปกรณ์ประเภทจอภาพ

สวมศีรษะ (HMD) ได้แก่ หมวกเหล็กหรือหน้ากากมาใช้จําลองภาพและการได้ยิน  
กระบวนการทำงานของเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง 1. การวิเคราะห์ภาพ (Image analysis) เป็นข้ันตอนการค้นหา

มาร์คเกอร์ (Marker) จากภาพท่ีได้จาก กล้องวีดีโอสืบค้นจากฐานข้อมูลมาร์คเกอร์ (Marker database) ท่ีมีการเก็บข้อมูล

ขนาดและรูปแบบของมาร์คเกอร์ท่ี ออกแบบไว้ซ่ึงเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงสามารถแบ่งประเภทตามส่วนการวิเคราะห์ภาพ 
(Image analysis) ได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Marker based AR เป็นการวิเคราะห์ ภาพโดยอาศัยมาร์คเกอร์  
(วัตถุสัญลักษณ์) เป็นหลักในการ ทํางาน 2) Marker–lessBased AR เป็นการวิเคราะห์ภาพ ท่ีใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

ภาพ (NaturalFeatures) มาทําการวิเคราะห์เพ่ือคํานวณหาค่าตําแหน่ง 3 มิติ เพ่ือนําไปใช้งาน วสันต์เกียรติแสงทอง,  
พรรษ พล พรหมมาศ และอนุวัตร เฉลิมสกุลกิจ, 2552: 7-15) 

แนวทางในการนําไปใช้ในการเรียนรู้ จากการศึกษาบทบาทการนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านแล้วน้ัน ซ่ึงเม่ือนํามาใช้
ในด้านการเรียนรู้ก็จะทําให้ เกิดเป็นการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีทําให้เหมาะสม

กับการเรียนรู้ในบริบทใหม่ ๆ ดังนี้ 1. การสร้างความรู้และประสบการณ์ได้โดยตรง กับสถานการณ์เสมือนจริงทําให้ผู้เรียนเป็น

อิสระในการเรียน รู้และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เกิดเป็นผลิตผลท่ีมีความหมายกับผู้เรียน 2. การเรียนรู้ด้วยสังคมหรือการ

ร่วมกันเรียนการใช้ Mixed Reality จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย สนับสนุน

ให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554: 132-124) 
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            5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  วิทวัส สิงห์ทองชัย สุธิรา จันทร์ปุ่ม และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม (2560) พัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือการ์ตูน “เปิดแฟ้ม 
ไดโนเสาร์กินพืช” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชั่น 
นี้สามารถนําเสนอภาพเสมือนจริงของไดโนเสาร์กินพืชจ้านวน 13 ตัว โดยได้สอดแทรกเน้ือหาด้านภาพเสมือนจริง 3 มิติ 
พร้อมเสียงบรรยายประกอบ และออกแบบแอพพลิเคชั่นให้ใช้งานง่ายและสะดวก ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้โปรแกรม 
Bleader 2.70 3D ในการสร้างโมเดล 3 มิติ ใช้โปรแกรม Unity 5.1.1f1   
 พรทิพย์ ปริยวาทิต และวิชัย นภาพงศ์ (2559) การพัฒนาบทเรียน AR Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานท่ี

พัฒนาขึ้นพบว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียน AR Code เร่ืองคำศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานและนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนมีค่า

เท่ากับ 80.97/86.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สามารถนําบทเรียน AR Code เร่ืองคำศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานไปใช้ในการเรียน

สอนได้จริง 
 นิติศักด์ิ เจริญรูป และคณะ (2556) พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ือนำเสนอข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยววัดพระ

แก้วบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ตั้งแต่การค้นหาเส้นทางเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว วัดพระแก้ว ท่ีอ่านข้อมูลจาก

คิวอาร์โค้ด (QR Code) ในแผ่นพับท่ีแจกให้กับนักท่องเท่ียว โดยแอพพลิเคชั่น ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งท่ีตั้งสถานท่ี

ภายในวัดพระแก้ว ประวัติความเป็นมาสถานท่ีสำคัญภายในวัดพระแก้ว คือ พระอุโบสถ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว พระ

เจดีย์ และหอพระหยก ซ่ึงพบว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคร้ังนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทําให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและเป็นการช่วยนำเสนอข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวได้

อย่างน่าสนใจ 
 
6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามกระบวนการ ADDIE MODEL โดยมี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 6.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา 
วัตถุประสงค์ ท่ัวไปและเนื้อหาจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 หลักการข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  
หน่วยท่ี 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน่วยท่ี 3 หลักการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปออกแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6.2 การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการทํางาน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพสื่อความเป็นจริงเสมือนแบบปฏิสัมพันธ์  
ด้านเนื้อหา เทคนิควิธีการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และแบบฝึกหัดจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยทํา

การออกแบบเป็นหนังสือเพ่ือนําไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา และออกแบบโมเดล 3 มิติสําหรับนําไปแสดงผล

บนอุปกรณ์พกพา 
 6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซ่ึงประกอบด้วย การเตรียม
ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เช่น ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
สร้างเอกสารประกอบสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ใบสั่งงาน สร้างสื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น 
HP Reveal ในการพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
 6.4 การทดลองใช้ (Implementation) ผู้วิจัยได้นําสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 30 คน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียน และทําการเรียนการสอนตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ โดยมี
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การทําใบงานเพ่ือเก็บคะแนนระหว่างเรียนเพื่อนําไปใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน จากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียนและประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
 6.5 การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้นําผลการประเมินสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการ

ทํางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากผู้เชี่ยวชาญ มาสรุป วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยค่าสถิติ และปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนํา

ของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)  
โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
 
8. ผลการวิจัย 
 

   8.1 ผลการพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
โดยนําข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดทําสื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการใช้งานและการ

เลือกใช้คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม  แสดงดังภาพท่ี 1-2 

ภาพท่ี 1 สื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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ภาพท่ี 2 ผลการใช้งานด้วยแอพพลิเคชั่น HP Reveal โดยผ่านอุปกรณ์พกพาของนักเรียน 

 

จากภาพท่ี 1-2 สื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ และการทดลองใช้สื่อกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซ่ึงประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้  
 

 8.1.1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ  
   ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.09  
 

 8.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์โดยการหาค่า E1/E2 แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคและวิธีการ  
การประเมิน คะแนนเต็ม X  ประสิทธิภาพ 

1. ระหว่างเรียน (E1) 30 25.56 85.20 
2. หลังเรียน (E2) 30 25.93 86.43 
 

             จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าสื่อการสอน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/86.43 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว้ สรุปได้ว่าสื่อการสอนความเป็นจริง

เสริมแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
แสดงดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

แบบทดสอบก่อนเรียน  30 30 13.53 2.42 
29 22.81 

แบบทดสอบหลังเรียน  30 30 25.93 2.27 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.53 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.93  
ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

 8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อส่ือการสอนความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.52 0.52 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.51 0.70 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยสื่อการสอน 4.53 0.56 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.52 0.60 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.52 และ S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียน

ด้วยสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.52 และด้านเทคนิคการนําเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.51  
 
9. อภิปรายผล 
 

1. สื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง หลักการทํางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/86.43 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากได้พัฒนาตาม

กระบวนการ ADDIE Model ทําให้สื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์  
ปริยวาทิต และวิชัย นภาพงศ์ (2559) ท่ีพบว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียน AR Code เรื่องคําศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานท่ี

พัฒนาข้ึนและนําไปทดลองใช้กับผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 80.97/86.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เร่ือง 

หลักการทํางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากจัดกิจกรรมการสอนใน

รูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ทําให้นักเรียนได้โต้ตอบกับสื่อและส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียน
ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ มานพ สว่างจิต และไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2557) ท่ีพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางานคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52 S.D. = 0.60) เนื่องจากสื่อความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ มีความ
น่าสนใจท้ังในด้านเนื้อหา เพ่ิมความเหมือนจริงและเร้าใจทําให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นิภาพร สุนทรสนิท และ อภิชาติ เหล็กดี (2560) ท่ีพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อ เสริมการเรียนรู้เร่ือง ระบบ

สุริยะจักรวาล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X  = 4.60, S.D. = 0.72) 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ 
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint  
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัลาดปลาเค้า 

The Development of Learning Achievement using Computer Assisted 
Instruction with Think Pair Share technique on Microsoft PowerPoint  

for Grade 6 Students at Watlatplakhao School 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เร่ือง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า          
2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint 
ท่ีพัฒนาขึ้น 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ปีการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต 
แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านเนื้อหามีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79, S.D.= 0.31) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.82, 
S.D.= 0.31) 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ 96.17/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์         
ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ         
4) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.11) 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The purpose of this research were 1) to development of learning achievement using computer-
assisted instruction with think pair share technique on Microsoft PowerPoint for grade 6 students at 
Watlatplakhao School 2) To search for the efficiency of computer-assisted instruction with dual thinking 
techniques, sharing about Microsoft PowerPoint 3) to compare learning achievement result before and 
after studying of computer-assisted instruction 4) inquire the satisfaction of the students about computer-
assisted instruction. The sample group in this research was grade 6 at Watlatplakhao School, 20 students, 
by specific selection methods. The research instruments were computer-assisted instruction, content quality 
assessment and production techniques, Test during study, test, after test, and satisfaction questionnaires. 
The research statistics used mean, standard deviation t-test dependent. 

The research findings showed that 1) Computer-assisted instruction through expert assessment, 
Is appropriate in the content at the highest level, ( X  = 4.79, S.D.= 0.31) and appropriate in the technical 
media production at the highest level, ( X = 4.82, S.D.= 0.31) 2) The efficiency of the computer-assisted 
instruction was 96.17/82.50, which is meets the standard set of 80/80, 3) the academic achievement of 
students learned from computer-assisted instruction ware higher than the pre-test with the statistical 
significance of .05 level, and 4) the students' satisfaction toward computer-assisted instruction was at the 
highest level ( X = 4.65, S.D. = 0.11) 

 
Keywords: computer assisted instruction, think pair share technique, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

การศึกษาในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็น

กฎหมายใช้ควบคุมเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการระบุ   แนวทางการจัดการศึกษาใน

มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามมาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดังนั้น 
การให้ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ กระบวนการทํางานกลุ่มเป็นอีกสิ่งท่ีควร

ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการในการทํางาน 
ซ่ึงการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดจัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เป็น

เทคนิคการอภิปรายท่ีเร่ิมจากปัญหาท่ีผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดแล้วหาคําตอบด้วยตนเองก่อน หลังจากน้ันจึงนํา

คําตอบไปอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนท่ีเป็นคู่ เม่ือม่ันใจว่าคําตอบของตนเองถูกต้องหรือดีท่ีสุดแล้ว จึงนํา
คําตอบไปนําเสนอให้กลุ่ม หรือให้เพ่ือนท้ังชั้นเรียนรับฟัง เพ่ือสรุปผลร่วมกันท้ังชั้นอีกคร้ังหนึ่ง (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) โดย
การเรียนรู้ผ่านตําราเรียน อาจเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ การนําสื่อการสอนท่ีน่าสนใจจึง

เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 
โดยการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

ความสามารถของการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอบทเรียนด้วยวิธี

ใดวิธีหนึ่งโดยมีการนําสื่อประสมเข้ามาช่วยในการนําเสนอ เช่น ข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนได้รับผล

ย้อนกลับ และเม่ือเรียนจบ ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ของตน และทราบผลการเรียนรู้ของตน (ทิศนา แขมมณี, 
2550) จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับผู้เรียนได้ 

จากที่มาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด เร่ือง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาด

ปลาเค้า เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน สร้างความสนใจในการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน

คู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า  
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เร่ือง 

Microsoft PowerPoint ท่ีพัฒนาข้ึน  
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าท่ีพัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตใน

ระดับมากท่ีสุด 
 3.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด เร่ือง Microsoft 
PowerPoint เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 
 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือน

คู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551) ได้อธิบายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ไว้ว่า มาจากคําว่า Computer Assisted 
Instruction คือกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนต่าง ๆ ลักษณะการเรียน

การสอนเป็นแบบให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน  ในลักษณะการถาม – ตอบ  หรือลักษณะของการนําเสนอเน้ือหาแต่ละ

หน่วยการเรียนโดยผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 อาพร มณีนิล (2560) ได้วิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง 

เรื่องระบบเลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยนสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.70/87.30 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 ปิยะนุช เจียมจันทร์ และธานิล ม่วงพูล (2560) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด ผลการวิจัย

พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) กระบวนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 88.44/85.56 สูงกว่าเกณฑ์กําหนด 80/80 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

อรวรรณ วัชชวงษ์ และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2559) ได้วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดเรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลป์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 83.33/81.40 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ขั้นตอนดําเนินงาน 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 

เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ได้ดําเนินงานตามกระบวนการ

ของ ADDIE Model มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาและหลักสูตร นักเรียน รูปแบบการสอน โปรแกรมท่ีใช้สร้างบทเรียน 
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  5.1.2 ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบข้ันตอนการนําเสนอเนื้อหา หน้าจอบทเรียน ออกแบบวัตถุประสงค์ในการ

เรียน แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต 
  5.1.3 ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยได้จัดทําและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเตรียมเนื้อหา จัดวางเนื้อหาตามท่ี

กําหนดไว้ แล้วนําบทเรียนท่ีสร้างนําไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําไปใช้จริง 
  5.1.4 ขั้นการนําไปใช้ ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน โดย
ทําการศึกษาเนื้อหาจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การใช้งาน Microsoft  PowerPoint เบื้องต้น  
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ส่วนประกอบและเคร่ืองมือของ Microsoft PowerPoint 
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การสร้างงานนําเสนอโดยใช้โปรเกรม Microsoft PowerPoint 
  5.1.5 ขั้นการประเมินผล ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นํามาหาค่างทางสถิติ เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
 

 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ปีการศึกษา 2561 ทุกห้องเรียน จํานวนนักเรียน 67 คน 
  5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint 
  5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
  5.3.3 แบบทดสอบระหว่างเรียน 
  5.3.4 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  5.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนคู่คิด เร่ือง Microsoft PowerPoint ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนําข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์มาจัดทําบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังภาพท่ี 1  

 
       (ก) หน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     (ข) หน้าเมนู 
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       (ค) หน้าบทเรียน              (ง) หน้าบทเรียน 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

จากภาพที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Microsoft PowerPoint ประกอบด้วย หน้าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน้าเมนูต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ และหน้าเนื้อหาของบทเรียน 
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตจาก

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน รายละเอียดดังแสดงตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

การประเมินด้านเนื้อหา 4.79 0.31 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านเทคนิคการผลิต 4.82 0.31 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน มี
คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และด้านเทคนิคการผลิต

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 
 

6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียนและหลังการเรียนของ

ผู้เรียน จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประสิทธิภาพ จํานวน (ข้อ) ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 24.75 3.02 82.50 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 28.85 1.18 96.17 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 28.85 คิดเป็นร้อยละ 96.17 และค่าเฉลี่ยคะแนน

สอบหลังเรียนเท่ากับ 24.75 คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดคือ 80/80 
 

 6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ 
จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การทดสอบ จํานวน (ข้อ) คะแนน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Df t 

ทดสอบก่อนเรียน 30 30 13.25 3.87 
19 11.89 

ทดสอบหลังเรียน 30 30 24.75 3.02 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.87 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.02 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 11.89 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจากจัดการเรียนการ

สอนเสร็จสิ้น รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการประเมิน X  S.D. การแปลผล  

1. ด้านเนื้อหา    
1.1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
1.2 จัดลําดับเนื้อหาเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 4.60 0.59 มากท่ีสุด 
1.3 ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 4.65 0.67 มากท่ีสุด 
1.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง 4.65 0.67 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจด้านส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
2.1 มีรูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสียง
ของส่ือได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4.75 0.55 มากท่ีสุด 

2.2 มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ สามารถค้นคว้า และดาวน์โหลดได้ 4.60 0.68 มากท่ีสุด 
2.3 สามารถเรียนซํ้าได้ หากเกิดไม่เข้าใจสามารถหยุดเรียนชั่วคราว และ
สามารถกลับมาเรียนต่อได้ 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

2.4 มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนได้ 4.60 0.68 มากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
3.1 มีความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มมากข้ึน 4.55 0.82 มากท่ีสุด 
3.2 โดยภาพรวมคิดว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์มีคุณค่าอยู่ในระดับใด 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.11 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.11 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้

เพ่ือนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าในคร้ังนี้ สรุปได้ว่า 
7.1 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.79, S.D.= 0.31) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82, S.D.= 0.31)  
7.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 96.17/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ คือ 80/80  
7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
7.4 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. =  0.11) 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สามารถใช้งานได้จริง และ การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ให้นักเรียนสามารถเกิดความสนใจในรายวิชาท่ีเรียนมากข้ึนพิจารณาได้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ี

มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาพร มณีนิล (2560: บทคัดย่อ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

บทเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง เร่ือง ระบบเลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ

สอนเสริมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 42 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือการวิจัย คือ 1) บทเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเรื่องระบบเลขฐาน 16 วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  3) แบบประเมินบทเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขั้น
สูงเรื่องระบบ เลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง เรื่องระบบเลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
80.70/87.30 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

 9.1 ควรสนับสนุนให้จัดทําบทเรียนในรายวิชาอ่ืน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
 9.2 ควรนําไปปรับใช้กับรูปแบบการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือมีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
 9.3 การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ควรจํากัดเวลาของผู้เรียน เพ่ือตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างผู้เรียน 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว 

Development of E-Learning with Self-learning Method on Computer Networks 
for Grade 8 Students of Watwangnamkhiaew School 
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*Taninprichasunthon@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         
ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชียวชาญจํานวน 3 ท่านแล้ว  2) บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  3) แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน และ 
แบบทดสอบระหว่างเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน         

       ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.60, S.D. = 0.37 ) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีความคิดเห็นต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.16, S.D. = 0.43 )  2) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.10/81.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์        
ท่ีกําหนด คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน         
อีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.07 )  

 
คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิร์นนิง  การเรียนรู้แบบนําตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

            This research aims to 1) to develop e-learning with self-learning method on computer networks 
for grade 8 students, 2) to find the effectiveness of e-learning Lesson, 3) to study Post-learning achievement 
with e-learning and self-directed learning on computer networks for grade 8 students, and 4) to study 
the students' satisfaction with e-learning and self-directed learning on computer networks for grade 8 
students. Research tool. 1) E-learning Lesson plans and self-directed learning on computer networks for 
grade 8 students Passed the assessment of suitability from 3 experts, 2) E-learning with self-directed 
learning on computer networks for grade 8 students, 3) pre-test, post-test test and Test during study, and 
4) Questionnaire of student satisfaction. 
           The research found that 1) content experts have opinions on e-learning lessons developed at 
the highest level ( X = 4.60, S.D. = 0.37 ) and experts in techniques of Commenting on e-learning lessons 
developed at a high level  ( X = 4.16, S.D. = 0.43 ), 2) E-learning efficiency is equal to 83.10/81.67 Which is 
higher than the threshold set is 80/80, 3) learning achievement of students after learning with e-learning 
lessons together with self-directed learning. The average score after studying is higher than before studying 
like with statistical significance at the level of .05, and 4) students are satisfied with the e-learning together 
with self-directed learning at the highest level ( X = 4.56, S.D. = 0.07). 
 

Keywords: e-learning, self-learning method, learning  achievement 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นการจัดการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและก้าวทันเทคโนโลยีในด้านนี้จึงถือเป็นความจําเป็นอย่างย่ิง รัฐบาลได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญใน

การเร่งรัดพัฒนาการศึกษาทางด้านดังกล่าวอันจะนําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ มีการกําหนดแนวคิดต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความ
เป็นเลิศและคุณภาพทางวิชาการ ความมีประสิทธิภาพ และความเป็นสากล โดยมุ่งภารกิจหลัก ๆ ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
โดยพ่ึงพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ (มนต์ชัย, 2544: 3)  

โนลส์ (Knowles, 1975 : 15) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการเรียนรู้แบบนําตนเองไว้ ดังนี้ 1) ผู้ท่ีเรียนรู้ด้วยการ

ริเร่ิมของตนเองจะเรียนได้มากกว่า และดีกว่าผู้ท่ีเป็นเพียงผู้รับ หรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น ผู้ท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง

จะเรียนอย่างต้ังใจ มีจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าบุคคลท่ีรอ

รับคําสอนแต่อย่างเดียว 2) การเรียนรู้แบบนําตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ

มากกว่า 3) พัฒนาการใหม่ ๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการทาง วิชาการ การศึกษาอย่าง

อิสระ โปรแกรมการเรียนท่ีจัดแก่บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปิด และอ่ืน ๆ อีก รูปแบบของการศึกษาเหล่านี้ช่วยพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การเรียนรู้ แบบนําตนเอง เป็นความอยู่รอดของชีวิตในฐานะที่เป็นบุคคลและเผ่าพันธ์ุ

มนุษย์เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกใหม่ท่ีแปลกไปกว่าเดิม ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดข้ึนเสมอและข้อเท็จจริงเช่นนี้

เป็นเหตุผลไปสู่ความจําเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบนําตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิ่ง 

(Electronic Learning หรือเรียกว่า e-learning) มีแนวโน้มในการขยายตัวค่อนข้างมากในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์มากข้ึน การจัดการศึกษาได้นําเอาเทคโนโลยีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโดยผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้โดยการเชื่อมเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และเข้าไปยังฐานข้อมูลท่ีผู้สอนได้ออกแบบเอาไว้  
การจัดการเรียนการสอนอาจารย์จะเป็นผู้วางแผน กําหนดโปรแกรมการเรียนการสอน แผนการสอน เนื้อหารายวิชา และการ
ประเมินผล ผู้เรียนสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง ผู้เรียน
สามารถท่ีจะเรียนรู้จากเนื้อหาของบทเรียนท่ีจะประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ และแบบฝึกหัดท้ังก่อนเรียน และหลังเรียน

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง เร่ือง เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแทนการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือให้ผู้เรียนสะดวกในการ

เรียนรู้เพ่ิมเติมทุกท่ีทุกเวลา เหมาะกับยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
 

 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

             2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
             2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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             2.3 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
             2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
            3.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 
           3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบนําตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
           3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ท่ีพัฒนาข้ึน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

เขมกร อนุภาพ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้การเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนําตนเอง มี
คะแนนการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.02 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 6.97 ภาพรวมของนักเรียนประเมินตนเอง 
และครูประเมินนักเรียนอยู่ในระดับดีกับดีตามลําดับ นักเรียนมีผลการประเมินชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์มีคะแนนอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 55.81 ระดับพอใช้ ร้อยละ 44.19 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 41.86 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 58.14 และมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเองอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.49, S.D. = 0.79 ) 

วัชระ จ่าพันธ์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยี เร่ือง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82.34/81.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้

ร่วมกันร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก 
ธนเดช ศักด์ิสุวรรณ  และบัญชา สํารวยร่ืน (2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน e-Learning กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning เร่ือง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจโดยรวมเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 
และด้านประโยชน์ท่ีได้จากการเรียน อยู่ในระดับมาก 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย   
 

        5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
               5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บทเรียนอีเลิร์นนิง ร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เพ่ือกําหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ วิธีสอน และการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
               5.1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง ร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
                5.1.3 พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
 5.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
                5.1.5 หาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่าคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึน  
                5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน  
 

5.2 เครื่องมือการวิจัย 
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจาก ผู้เชียวชาญจํานวน 3 ท่านแล้ว 
5.2.2 บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
5.2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ แบบทดสอบระหว่างเรียน 
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

          5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2            

ปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้อง จํานวนท้ังสิ้น 61 คน  
5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 จํานวน 28 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
 

          5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติที (Dependent     

t-test) โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังน้ี   
                                     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด     
                                     ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก     
                                     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
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                                     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย     
                                     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 
6. ผลการวิจัย   
 

         6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
   ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัฒนาบทเรียน จํานวน 3 หน่วย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
                       (ก) หน้าแรกของบทเรียน           (ข) หน้าลงทะเบียน              (ค) หน้าแนะนาํบทเรียน 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
              ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้สอน  
โดยผู้สอนสามารถ ดูรายชื่อนักเรียน เพ่ิมข้อมูลนักเรียน แก้ไขข้อมูลนักเรียน และดูคะแนนสอบของนักเรียนได้ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

                                  (ก) หน้าเข้าสู่ระบบสําหรับผู้สอน            (ข) หน้าแรกแสดงเมนูต่าง ๆ            
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้สอน 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ  X  S.D  ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.60 0.37 มากท่ีสุด 
2. ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  4.16  0.43 มาก 

โดยรวม 4.38 0.04 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 

 

          6.3. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว จํานวน 28 คน โดยมีการทํากิจกรรมระหว่างการเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 การทดลองใช้สื่อกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการเก็บข้อมูลได้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์ผลแสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง  
การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหว่างเรียน  (E1)                             15 12.46 1.07 83.10 
2. คะแนนหลังเรียน      (E2)                             15 12.25 1.67 81.67 
 

           จากตารางท่ี 2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 12.46  
คิดเป็นร้อยละ 83.10 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 12.25 คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการเก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้แบบนําตนเอง ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผลแสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

ทดสอบก่อนเรียน 28 15 5.96 3.02 27 9.49 
ทดสอบหลังเรียน                      28 15 12.25 1.67 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.96 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 12.25 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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          6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว ได้ผลแสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 .ด้านเนื้อหา                                                  4.60 0.62 มากท่ีสุด 
2. ด้านเทคนิคสื่อการสอน                               4.54 0.63 มากท่ีสุด 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้                     4.53 0.68 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.56 0.07 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด            
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43  
7.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด มีค่าเท่ากับ 83.10/81.67 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบนําตนเอง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
7.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ท่ีพัฒนาข้ึน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07  
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 จํานวน 3 หน่วยการเรียน ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนอีเลิร์นนิงไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วนตามเนื้อหาของรายวิชา 
และใช้วัตถุประสงค์ของบทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นแนวทางในการออกแบบแผนการสอน ซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบ ทําให้ได้บทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนเดช ศักด์ิสุวรรณ  
และบัญชา สํารวยร่ืน (2560) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning เรื่อง 
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจโดยรวมเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และด้านประโยชน์ท่ีได้จากการเรียน อยู่ใน
ระดับมาก  
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8.2 ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 83.10/81.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 เนื่องจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีพัฒนาข้ึนมีการนําเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ เสียง วีดิทัศน์ และรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงามและผ่านการประเมิน

ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญท้ังสองด้าน ทําให้ได้บทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง  
ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน สอดคล้องกับเขมกร อนุภาพ (2560) ได้วิจัยเรื่องการใช้การเรียนรู้แบบ

นําตนเอง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/81.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
8.3 ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ท่ีพัฒนาข้ึนและการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง 
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนเดช ศักด์ิสุวรรณ และบัญชา สํารวยร่ืน (2560) ได้วิจัยเรื่อง ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน e-Learning 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียน            
ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน e-learning เร่ือง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
8.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียน

ชอบวิธีการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง ทําให้เกิดความสนใจกับเร่ืองท่ีต้องการจะศึกษา 
และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ ส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารียา ปักษิณ (2560) 
ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า บทเรียนมีความน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานกับบทเรียนตอบสนองถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ไม่รู้สกึเบื่อหน่าย 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง ร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน

นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
9.2 บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรมีการพัฒนาระบบ

จัดการฐานข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และแสดงข้อมูลของผู้เรียนให้มากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาสือ่แอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน 
สําหรับชัน้ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง  

The Animation Media Development to Enhance Spelling English Skills with 
Integrated Learning for Prathom 4 at Watbangluang School 

 

อลังการ ชูศร1ี*  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*584145056@webmail.npru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบ
ผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันท่ีพัฒนาข้ึน               
3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยสื่อท่ีพัฒนาข้ึน 4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัด            
บางหลวง จํานวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 1) สื่อแอนิเมชันท่ีพัฒนาขึ้น                   
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าทดสอบทางสถิติที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1.84 เป็นไปตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน โดยเทคนิค
ผสมผสาน หลังเรียน ( X = 25.20, S.D. = 2.88) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 13.73, S.D. = 3.53) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.73) 
 
คําสําคัญ: คําศัพท์ภาษาอังกฤษ  สื่อแอนิเมชัน  เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
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Abstract 
 

The research is aimed 1) Development of the animation media to enhance spelling English skills 
with integrated learning for the students in Prathom 4 at Watbangluang School. 2) To find out the effectiveness 
of developed animation media. 3) To compare the outcomes before and after class with developed media. 
4) Satisfaction of students with the animation media. The example is the students in Prathom 4 at Watbangluang 
to 30 people with simple random selection. The tools that used in research: 1) Development animation 
media 2) Test achievement 3) The questionnaire of students satisfaction, the statistics used to analysis is 
the average, standard deviations and the statistical t- test. 

The research found that 1) Development animation media is consist of 3 units of learning that a 
performance fee equals to 1.84 according to the criteria of Maygui Gans. 2) Achievement of students with 
animation media is higher ( X = 25.20, S.D. = 2.88) than before ( X = 13.73, S.D. = 3.53), statistically significant 
at 0.5 level. 3) The students were satisfied with animation media at the high level ( X = 4.15, S.D. = 0.73) 
 
Keywords: vocabulary, animation media, blended learning 
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1. บทนํา  
 

 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันเราเป็นอย่างมากหลากหลายรูปแบบและยังก้าวหน้ามากข้ึน 
ในการเรียนการสอนนั้นก็ได้นํามาปรับใช้เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างดีและเป็นตัวช่วยท่ีทําให้การเรียนการสอนมีความ

น่าสนใจและไม่น่าเบื่อ วิธีการสอนส่วนใหญ่มักใช้การสอนแบบบรรยาย ทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย จึงทําให้ผู้เรียนไม่เห็น

คุณค่าความสําคัญ ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร (อังสุมารินทร์  ภู่สีม่วง, 
2557) ท้ังนี้การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เช่นวิชาภาษาอังกฤษ  

 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ

ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างมาก และควรค่าแก่การพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านนี้ ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น คําศัพท์ภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องสําคัญมาก ควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก จึงเน้นการสอน

ไปท่ีชั้นประถมศึกษา ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2559) 
 สื่อแอนิเมชัน หมายถึง สื่อท่ีทําให้ภาพนิ่งเกิดการเคลื่อนไหว ซ่ึงทําให้มีความน่าสนใจมากข้ึนในเด็ก และผู้ใหญ่ และ

ยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงมนุษย์เรามักเลือกท่ีจะมองรูปภาพหรืออะไรท่ีมีสีสันก่อนมองเนื้อหาเสมอ สามารถสื่อความหมาย

ให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชันในการช่วยจดจํา และดึงดูดความสนใจ แอนิเมชันสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยากให้
เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะสื่อแอนิเมชันมีความน่ารักสดใส มีท้ังภาพ เสียง เป็นองค์ประกอบหลัก Tlecoco (2013) สรุป
ความหมายของแอนิเมชันคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ 1) 
สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต 2) สามารถอธิบายเร่ืองท่ีซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายข้ึน 3) ใช้อธิบายหรือแสดง

ความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 4) ใช้อธิบายหรือเน้นส่วนสําคัญให้ชัดเจนและกระจ่างข้ึนได้ ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ

(2532) 
 การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning: BL) หมายถึง การผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน กับการ

เรียนจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ จากนั้นมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วย

ตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงกิจกรรมออนไลน์นี้จัดอยู่ในแผนการเรียนรู้ด้วย ศิริรัตน์ เพ็ซร์แสงศรี (2554) 
 จากการไปสังเกตการสอนท่ีโรงเรียนวัดบางหลวงพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ มีผลการเรียน
ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ท่ีดี แต่ในด้านการสะกดคํานั้น ยังมีข้อบกพร่องอยู่ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการ

สะกดคําภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะการเสริมประสิทธิภาพ ทักษะการสะกดคํา

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนวัดบางหลวง จ.นครปฐม โดยใช้เทคนิคการผสมผสาน และใช้สื่อ
แอนิเมชันมาเพ่ือท่ีจะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการสะกดคําของนักเรียนให้สามารถสะกดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้น

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันท่ีพัฒนาข้ึน 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยสื่อท่ีพัฒนาข้ึน 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียน

แบบผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 สื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปี

ท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง ท่ีพัฒนาข้ึนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์โดยมีค่ามากกว่า 1  
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน เพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการ

เรียนแบบผสมผสาน มีคะแนนเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตต่อสื่อแอนิเมชัน เพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบ

ผสมผสานอยู่ในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง    
ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ (2532) สื่อแอนิเมชัน หมายถึง สื่อท่ีทําให้ภาพนิ่งเกิดการเคลื่อนไหว ซ่ึงทําให้มีความน่าสนใจมาก

ขึ้นในเด็ก และผู้ใหญ่ และยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงมนุษย์เรามักเลือกท่ีจะมองรูปภาพหรืออะไรที่มีสีสันก่อนมองเนื้อหา

เสมอ สามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชันในการช่วยจดจํา และดึงดูดความสนใจ แอนิเมชันสามารถอธิบาย

เรื่องราวท่ีซับซ้อน เข้าใจยากให้เราเข้าใจได้ง่ายข้ึน เพราะสื่อแอนิเมชันมีความน่ารักสดใส มีท้ังภาพ เสียง เป็นองค์ประกอบ

หลัก Tlecoco (2013) สรุปความหมายของแอนิเมชันคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดการเคลื่อนไหวตาม

ความคิดหรือจินตนาการ 1) สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต 2) สามารถอธิบายเรื่องท่ีซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายข้ึน 
3) ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 4) ใช้อธิบายหรือเน้นส่วนสําคัญให้ชัดเจนและกระจ่างข้ึนได้  

ศิริรัตน์ เพ็ซร์แสงศรี (2554) การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning: BL) หมายถึง การผสมผสานระหว่าง

การเรียนในชั้นเรียน กับการเรียนจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ 
จากนั้นมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงกิจกรรมออนไลน์นี้จัดอยู่ในแผนการเรียนรู้ด้วย 

วิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีนักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ผัก 
ผลไม้ อาหาร ครอบครัว สิ่งของ และห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน  
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เดชพิพัฒน์ พักใคร่ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2561) พัฒนางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตร์์ช่วยสอน

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี ( X  = 4.31, S.D . = 0.64) 

พัชนี สหสิทธิวัฒน์ และณัฐพล รําไพ (2557) ได้ศึกษาการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คําสั่งพ้ืนฐานโปรแกรม 
ภาษาโลโก้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน 
เร่ืองคําสั่งพ้ืนฐานโปรแกรมภาษาโลโก้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ด้านเนื้อหา X  = 4.78, ด้านเทคนิค X = 4.68) 
พร้อม ท้ังมีประสิทธิภาพ 87.76 /86.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนเท่ากับ 0.79 แสดงให้เห็นว่า

บทเรียนทําให้ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ79 4) สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ด้าน
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ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีอยู่ในระดับคุณภาพดี ( X  =75.22) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนผ่านเว็บ

แบบผสมผสานอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X  = 4.75) 
 สุภพร พรหมศักด์ิ และ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2559) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเว็ปไซต์เพ่ือการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างใน

การใช้งานภายในเว็ปไซต์โดยเคร่ืองมือในการวิจัยคือเว็ปไซต์เพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านอินเทอร์เน็ต กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง 3 จํานวน 15 คน แบบประเมินประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และแบบ

ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนอุปกรณ์พกพามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคผลิต

สื่อโดยรวมอยู่ในระดับดีมากและประสิทธิภาพของบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาท่ีได้พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.67/93.56 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจเว็ปไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
5.1.1 ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) โดยศึกษาคำอธิบายรายวิชา ศึกษาการสร้างแผนการ 

จัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อแอนิเมชันร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ศึกษาวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา ภาษาอังกฤษ 
จัดทำหน่วยการเรียนรู้จำนวน 3 บท ได้แก่ หน่วยท่ี 1 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Family หน่วยท่ี 2 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง 
Home และหน่วยท่ี 3 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Food party  
  5.1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) นำผลการวิเคราะห์จากข้ันตอนท่ี 1 ไปออกแบบบทเรียน ได้แก้หน้าจอ

นำเสนอ เนื้อหา บทดำเนินเร่ือง (Storyboard) แบบประเมินความพึงพอใจ และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 1) ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม การใช้งานสื่อแอนิเมชันท่ีพัฒนาข้ึน 2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3) ศึกษาเนื้อหา 
บทเรียน 4) ทำแบบทดสอบหลังเรียน และ 5) ทำแบบประเมินความพึงพอใจ  

5.1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ นำไปประเมินความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือนำข้อสอบท่ีผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญไปหาคุณภาพ 
ของแบบทดสอบ  โดยได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  เหมาะสมจำนวน  30 ข้อ พัฒนาบทเรียนตามท่ีได้ออกแบบไว้  
ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ เป็นการเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างสื่อแอนิเมชัน เช่น 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 2) สร้างเอกสารประกอบบทเรียน ได้แก่ ใบงาน และ 3) สร้างบทเรียน 
นําบทเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ผลการประเมินเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  =4.79, 
S.D.=0.3) และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก ( X  =4.46, S.D.=0.31) 

5.1.4 ทดลองใช้ (Implementation)  
5.1.5 ประเมินผลข้อมูล (Evaluation)  

 

5.2 เครื่องมือการวิจัย  
5.2.1 สื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษา

ชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 
5.2.2 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
5.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ 
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5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 77 คน  
  5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีท่ี 4/2 โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มแบบอย่างง่าย 
 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 

ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้น

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สื่อท่ีพัฒนาข้ึน 
 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน 
สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือแอนิเมชันแบบเมกุยแกนส์ 

แบบทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม X  Meguigans Ratio 

ก่อนเรียน 32 50 13.73 1.84 

หลังเรียน 32 50 25.20 
 

จากตารางท่ี 1 อัตราส่วนท่ีได้จากสูตรแบบเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.28 ซ่ึงสูตรของเมกุยแกนส์นี้จะอยู่ระหว่าง 0–1 
ถ้าค่าท่ีหาออกมาได้มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

 

6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยส่ือแอนิเมชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบผสมผสาน 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้สื่อแอนิเมชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ืองทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง จํานวน 30 คน ได้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของส่ือแอนิเมชัน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานเรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คะแนน จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 30 30 13.73 3.53 
29 23.95* 

2. แบบทดสอบหลังเรียน  30 30 25.20 2.88 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.73 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.20 ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

            6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้สื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง จํานวน 30 คน ได้ผลการหาค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 4.13 0.71 มาก 
2. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 4.08 0.82 มาก 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียน 4.23 0.67 มาก 

โดยรวม 4.15 0.73 มาก 
  

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า

อยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง ในคร้ังนี้สรุปได้ว่า 
7.1 สื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79, 

S.D.= 0.3) และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.31)  
7.2 ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับชั้น

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง อัตราส่วนท่ีได้จากสูตรแบบเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.28 ซ่ึงสูตรของเมกุยแกนส์นี้
จะอยู่ระหว่าง 0–1 ถ้าค่าท่ีหาออกมาได้มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

7.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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  7.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ในระดับมาก ( X = 
4.15, S.D. = 0.73)  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

            8.1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อ

ความเหมาะสมด้าน เนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3 และ
ด้านเทคนิคการผลิต สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานทำให้บทเรียนออกมามีคุณภาพมีการ

พัฒนาทางการเรียนท่ีดีขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับ เดชพิพัฒน์ พักใคร่ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2561) ท่ีกล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนเสริมสร้างทักษะการจดจําคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับดี ( X  = 4.31, S.D. = 0.64) 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อแอนิเมชันร่วมกับการเรียนรู้

แบบผสมผสาน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 25.20, S.D. = 2.88) สูงกว่าก่อนเรียน ( X =13.73, 
S.D. = 3.53) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยสื่อแอนิเมชัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับ  ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2556) ท่ีกล่าวว่า สื่อ
แอนิเมชันแบบผสมผสานช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ไม่จํากัดเร่ืองเวลา 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลต่อบทเรียนสื่อแอนิเมชัน พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี ความพึง

พอใจและสนใจต่อเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ นพรัตน ์พลเสน (2557) ที่

กล่าวว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเพื่อเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ แบบผสมผสาน ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นส่งเสริม

ให้นักเเรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและทําให้นักเรียนมีความอยากเรียนและสนุกสนานไป

กับการเรียน   
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านวัดบางหลวง จ.นครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ เพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษ สามารถนําไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวิชาอ่ืน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 

The Development of e-Learning on Adobe Photoshop for Grade 7 Students 
of Tessaban 4 (Wat Mahathat Worawihan) School 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 2) เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
การผลิต 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และ  
4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4          
(วัดมหาธาตุวรวิหาร) ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนอีเลิร์นนิง 
แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความ   
พึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ได้แก่ 1.1) ทําความรู้จักโปรแกรม 
Adobe Photoshop 1.2) งานออกแบบกราฟิก และ 1.3) การสร้างภาพสัตว์สร้างสรรค์แนวแฟนตาซี 2) ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า ด้านเนื้อหามีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X =4.67, S.D.= 0.46) และด้านเทคนิคการผลิต    
มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X =4.65, S.D.= 0.50) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียน      
อีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.80, S.D.= 0.34)  
 
คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิร์นนิง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  
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Abstract 
 

The purposes of this research  were: 1) to develop e-Learning on Adobe Photoshop for grade 7 
students of Tessaban 4 (Wat Mahathat Worawihan) school, 2) to evaluate quality of content and production 
techniques, 3) to compare pretest and posttest score of student and 4) to study student’s satisfaction. 
The sample group in this research consisted of 30 students in grade 7 of Tessaban 4 (Wat Mahathat 
Worawihan) school. The purposive selection method was used. The research instruments included e-
Learning, 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 e-Learning was comprised of three parts: 1.1) Introduction 
to Adobe Photoshop, 1.2) Graphic Art, and 1.3) Fantasy Animal Creation, 2) the experts agreed on the e-
Learning quality of content at a very high level ( X = 4.67, S.D. = 0.46) and the e-Learning quality of production 
techniques at a very high level ( X = 4.65, S.D. = 0.50), 3) the posttest score was significantly higher than 
the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after learning with the e-Learning at a very 
high level ( X = 4.80, S.D. = 0.34). 
 
Keywords: e-Learning, learning achievement, satisfaction 
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1. บทนํา  
 

จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ วิธีการเข้าถึง
ข้อมูลแตกต่างไปจากอดีต มีการใช้ไอซีทีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึ้น ทําให้การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีเน้นการส่งต่อความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย มีเป้าหมายให้ประชาชนมีทักษะในการใช้ไอซีที สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอย่างเสมอภาค โดยกําหนดให้สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องนําไอซีทีมา

ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการสร้างและเผยแพร่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการศึกษาทุกระดับ     
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)  

Photoshop เป็นโปรแกรมยอดนิยมในตระกูล Adobe ท่ีใช้สําหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกท้ังยังสามารถรีทัช ตกแต่งภาพ สร้างภาพ 
และใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ให้กับภาพและตัวหนังสือ เป็นโปรแกรมหนึ่งท่ีควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ือเป็นความสามารถ

พิเศษ นําไปใช้ตกแต่งภาพในชีวิตประจําวันหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
อีเลิร์นนิง (e-Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นท้ังในรูปแบบออนไลน์อยู่บนเครือข่ายและ

ออฟไลน์ท่ีไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย เป็นสื่อหรือตัวกลางท่ีถ่ายทอดสารหรือความรู้ส่งผ่านไปสู่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีเลิร์นนิงประกอบด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1) สื่อประเภทเสียง 2) สื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ           
3) ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ 4) สื่อบูรณาการ 5) ซอฟต์แวร์ 6) สื่อวิดีโอ 7) สื่อทางการมองเห็น และ 8) สื่อประเภทอ่ืน (ศยามน 
อินสะอาด, 2561) ปัจจุบันอีเลิร์นนิงถูกส่งผ่านมายังผู้เรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา                 
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน 
Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เพ่ือใช้ในการเรียน    
การสอนจริง ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพในระดับพ้ืนฐานได้ หากมีข้อสงสัย          
ก็สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตของบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe 
Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง          
เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
 

3.1 บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมหาธาตุวรวิหาร) มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตในระดับมากท่ีสุด  
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3.2 ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ในระดับมากท่ีสุด    
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
พจนานุกรม ศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ภาษาไทยของคํา electronic learning       

(e-learning) ว่า การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเลิร์นนิง หมายถึง การศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่งซ่ึงผู้เรียนไม่จําเป็นต้องไปยัง

สถานศึกษาด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ตามช่วงเวลาท่ีสะดวก เรียนได้ตามความถนัด และความสนใจ แต่ต้องอาศัยเรียก
เนื้อหาสาระ แบบฝึกหัด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต สามารถโต้ตอบกับผู้สอน แลกเปลี่ยนความรู้ หรือ

แนวคิดกับผู้เรียนจากสถานท่ีอ่ืนผ่านระบบเครือข่ายเช่นกัน รวมท้ังมีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีสถาบันหรือหน่วยจัดการศึกษากําหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
ตวงแสง ณ นคร และศยามน อินสะอาด (2557) กล่าวว่า อีเลิร์นนิง หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีอาศัยกระบวนการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังท่ีอยู่ในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงสื่อท่ีอยู่ใน

ระบบเครือข่ายด้วย อีเลิร์นนิงเป็นการนําเคร่ืองมือบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารท้ังในรูปแบบประสานเวลา 
(Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2556) กล่าวว่า แบบสอบผลสัมฤทธ์ิ เป็นเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชาและทักษะ              
ต่าง ๆ ของแต่ละวิชา ลักษณะของแบบสอบผลสัมฤทธ์ิมีท้ังท่ีเป็นข้อเขียน (Paper and Pencil Test) และที่เป็นภาคปฏิบัติ

จริง (Performance Test) 
 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และตระการ แซ่ลิ้ม (2562) ได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Microsoft 

PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบํารุง) ผลการวิจัยพบว่า               
1) บทเรียนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ได้แก่ 1.1) รู้จักกับ Microsoft PowerPoint 1.2) การใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐานใน Microsoft PowerPoint และ 1.3) การสร้างชิ้นงาน 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงมีค่าเท่ากับ 
87.56/85.44 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

จตุรงค์ ตรีรัตน์ (2555) ได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศ            
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.29/87.24 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ          
ท่ีระดับ .05 3) พฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลริ์นนิงท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การเข้าเรียนในเร่ืองต่าง ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 49.81 พฤติกรรมรองลงมา คือ การใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 11.13 และ 4) นักเรียนมีความ         
พึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมาก 

นเรศ ขันธะรี (2558) ได้พัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน e-learning อยู่ในรูปแบบเว็บเพจ 
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ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://elearning.cs-ubru.com 2) บทเรียน  e-learning มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.70/83.20 3) นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ 4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน e-learning โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

5.1 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มทดลอง 
5.1.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุ

วรวิหาร) จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 จํานวน 70 คน 
5.1.2 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 

จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ผู้วิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลําดับข้ันตอนดังน้ี  
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา และจุดมุ่งหมายของรายวิชา  
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนอีเลิร์นนิง และเคร่ืองมือประเมินผล  
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง โดยใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย   

      5.2.1.4 ขั้นนําไปใช้ ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
และแบบกลุ่มเล็ก เพ่ือตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาข้อผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อน         
ท่ีจะนําไปใช้จริง  

      5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผู้วิจัยนําบทเรียนอีเลิร์นนิงไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ

ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต นําข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน   
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับร่าง มีลักษณะ

เป็นคําถามปลายปิด ใช้มาตราส่วนประมาณค่าท่ี 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
โดยผู้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังนี้มีคําถามปลายเปิดจํานวน 1 ข้อ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได้ จากนั้นนํา

แบบประเมินฉบับร่างไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ

จัดพิมพ์แบบประเมินฉบับจริง 
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับร่าง มีลักษณะเป็นข้อคําถาม 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ นําข้อคําถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดตามจุดประสงค์ท่ีระบุไว้หรือไม่ โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือก               
ข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 0.5 ขึ้นไปไว้สร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน

พบว่าข้อคําถามท้ัง 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1 สามารถนําไปใช้ได้ จากนั้นผู้วิจัยจัดพิมพ์

แบบทดสอบฉบับจริง  
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับร่าง มีลักษณะเป็นคําถาม

ปลายเปิดใช้มาตราส่วนประมาณค่าท่ี 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังนี้มีคําถามปลายเปิดจํานวน 1 ข้อ เพ่ือให้ผู้เรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได้ จากน้ันนําแบบสอบถาม
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ฉบับร่างไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจัดพิมพ์

แบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง เม่ือเรียนครบทุกเนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การ

เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)  
5.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ         

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง 
บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมหาธาตุวรวิหาร) ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ได้แก่ 1) ทําความรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 2) งาน
ออกแบบกราฟิก และ 3) การสร้างภาพสัตว์สร้างสรรค์แนวแฟนตาซี ตวัอย่างหน้าจอบทเรียนอีเลิร์นนิง แสดงดังภาพ 1-6 

 
 
 
 
 
 

 
             ภาพท่ี 1 หน้าแรก                           ภาพท่ี 2 เข้าสู่บทเรียน                         ภาพท่ี 3 เมนูหลัก 
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            ภาพที่ 4 เนื้อหา                              ภาพที่ 5 แบบฝึกหัด                           ภาพท่ี 6 แบบทดสอบ 

 
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม 
ด้านเนื้อหา 4.67 0.46 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการผลิต 4.65 0.50 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมด้านเนื้อหามีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D. = 0.46) และ
ด้านเทคนิคการผลิตมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.50) 

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน          
อีเลิร์นนิง 

ผู้วิจัยนําบทเรียนอีเลิร์นนิงท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 1 และสรุปผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงผลดังตารางท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน N X  S.D. df t p 
ก่อนเรียน 30 11.03 3.34 29 10.04 .000* 
หลังเรียน 30 18.77 3.23 

*p < .05 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X =18.77, S.D.=3.23) สูงกว่าก่อนเรียน ( X =
11.03, S.D.=3.34) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ด้าน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความง่ายในการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
2. วิธีการนําเสนอ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
3. คําอธิบายเนื้อหา 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
5. สีของบทเรียนอีเลิร์นนิง 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
6. ภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.97 0.18 มากท่ีสุด 
7. ปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.93 0.25 มากท่ีสุด 
8. การจัดลําดับเนื้อหา 4.97 0.18 มากท่ีสุด 
9. การโต้ตอบกับบทเรียน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
10. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.80 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.80, 
S.D.=0.34 ) โดยหัวข้อท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน การจัดลําดับเนื้อหา และ ความสนุกและ

ความเพลิดเพลินในการเรียน 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน คือ 1) ทําความ

รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop 2) งานออกแบบกราฟิก และ 3) การสร้างภาพสัตว์แนวแฟนตาซี 
7.2 บทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมหาธาตุวรวิหาร) มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตในระดับมากท่ีสุด  
7.3 ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  
7.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง เร่ือง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ในระดับมากท่ีสุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบเน้ือหาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และได้
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ดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนตาม ADDIE Model ซ่ึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับ วุฒิชาติ 
บูชาพิมพ์ และมนัสนิต ใจดี (2561) ท่ีกล่าวว่า บทเรียนออนไลน์มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ดําเนินการพัฒนาเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ มีรายละเอียดของเนื้อหาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ 
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากการ

เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนรู้แบบนําตนเอง ซ่ึงผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง สอดคล้องกับ สุชาดา ยนต์ประเสริฐ และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี (2560) ท่ีกล่าวว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงท่ีพัฒนามีความยืดหยุ่น คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียน              
ได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนอีเลิร์นนิง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อท่ีหลากหลาย เช่น 
ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ ทําให้ผู้เรียนมีความต้ังใจเรียนมากข้ึน รู้สึกสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย สอดคล้องกับ จตุรงค์ ตรีรัตน์ 
(2555) ท่ีกล่าวว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะบทเรียนอีเลิร์นนิงมีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย

ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทันที 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

 

9.1 ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ให้้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้้การเข้าถึงบทเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่เกิดปัญหาในระหว่างเรียน  

9.2 การเรียนรู้โดยใช้้บทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้สอนไม่ควรจํากัดเวลาในการเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนอย่าง

อิสระตามความต้องการของตนเอง 
9.3 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการร่วมกับรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ เช่น การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรายวชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านและการเขยีนคําพอ้ง 
ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

The Development of Computer Assisted Instruction in Thai Language 
Subjects on Reading and Writing Synonyms Together with Cooperative 

Learning by STAD Technique for Fourth Grade Students 
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บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการ
เขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง จํานวน 25 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินด้านเนื้อหา แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าประสิทธิภาพ 74.11/74.78 ต่ํากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  
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Abstract 
 
 The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction in Thai Language 
subjects on reading and writing synonyms together with cooperative learning by STAD technique for fourth 
grade students, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of 
the students before and after learning with the CAI, and 4) to evaluate the satisfaction of students with 
the CAI. The sample group used in this research was 25 students of fourth grade students at Bannongpaklong 
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 students’ satisfaction. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, performance E1/E2, 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 highest level, 2) the effectiveness of the CAI was 74.11/ 
74.78 that were lower than the criteria, 3) the students who studied with the CAI had post-test scores 
higher than pre-test scores at .05 significance level, and 4) the students’ satisfaction with the CAI was at 
the highest level. 
 
Keywords: computer assisted instruction, cooperative learning, STAD technique  
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1. บทนํา  
 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2561) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ มีผู้เข้าสอบ 
จํานวน 704,705 คน มีคะแนนเฉลี่ย 46.58 ต่ํากว่า ผลการทดสอบปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 ท่ีพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 52.29 และ 49.33 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามสาระ พบว่า สาระท่ี 1 การอ่าน มีคะแนน

เฉลี่ย 44.51 สาระท่ี 2 การเขียน มีคะแนนเฉล่ีย 47.35 สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ย 68.21 สาระท่ี 4 
หลักการใช้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 40.36 และ สาระท่ี 5 วรรณคดี และวรรณกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 39.97 สะท้อนให้เห็นว่า

ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรู้รายวิชาภาษาไทยทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ เนื่องจากภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็น

สมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทําให้สามารถ

ประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็น

สมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากการศึกษางานวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และช่วยเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงข้ึน เช่น งานวิจัยของ ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ ไทย

โพธ์ิศรี (2561) เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดดอนหวาย และงานวิจัยของ วราภรณ์ วงษ์พันธ์ุตรี และมนัสนิต ใจดี (2561) เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เร่ืองชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค Learning 
Together เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือท่ีสามารถนํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ดี รวมท้ังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มตามความสามารถของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 
2558) และพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ช่วยทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

ภาษาไทยสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เช่น งานวิจัยของ จุติพร 
เวฬุวรรณ (2559) เร่ือง รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา 
ราชาธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และงานวิจัยของ พระมหาแมนมิตร อาจหาญ (2560) เร่ือง 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโสมนัส ระหว่างวิธีการ

สอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการ

สอนแบบร่วมมือ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ประกอบด้วย นักเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2-3 คน และ
เรียนอ่อน 1 คน ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกัน ได้ช่วยเหลือกัน เพ่ือท่ีจะให้แต่ละบุคคลมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาท่ีเรียน และได้ฝึกทักษะทางสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2558) นักเรียนร่วมกันเรียนรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นกลุ่ม รวมถึงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนานจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
และมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการรับรู้ ช่วยให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทยร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง คําพ้อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้สูงข้ึน เนื่องจาก คําพ้องเป็นเนื้อหาเร่ืองหนึ่งในสาระ
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การเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดท่ี 1 การสะกดคําและบอกความหมายของคําในภาษาไทย ตามมาตรฐาน ท 4.1 สาระท่ี 4 
หลักการใช้ภาษาไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)   

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

  2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา

ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการ
เขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านและการเขียนคํา

พ้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเทคนิคและวิธีการท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและ

การเขียนคําพ้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง มีค่าประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80  
3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

การอ่านและการเขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  4.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ STAD มีกระบวนการ ดังนี้ 1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ 
กลุ่มละ 4 คน 2) สมาชิกในกลุ่ม ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน 3) ผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้ง

สุดท้าย ซ่ึงเป็นการทดสอบรวบยอดและนําคะแนนของตนเองไปหาคะแนนพัฒนาการ 4) สมาชิกในกลุ่ม นําคะแนนพัฒนาการ

ของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล (ทิศนา แขมมณี, 
2558) 
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  4.1.2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้

ผู้เรียนนําไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะ

ของการนําเสนออาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดสนใจมากย่ิงข้ึน รวมท้ัง

การแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้

เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้จะต้องมีการวางแผนในการผลิตอย่างเป็นระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีแตกต่าง

กัน (ปริญญา อินทรา, 2556) 
 

 4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 วราภรณ์ วงษ์พันธุ์ตรี และมนัสนิต ใจดี (2561) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของ

คํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค Learning Together ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ชนิดของคํา มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่

ในระดับดี บทเรียนมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.75/81.17 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการ
เรียนด้วยเทคนิค Learning Together อยู่ในระดับมาก 
 ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี (2561) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผลการวิจัย พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ได้แก่ มาตราตัวสะกด ชนิดของคํา 
และสํานวนไทย ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ด้านเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมาก 
และด้านเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  
  5.1.2 กลุ่ ม ตั วอ ย่าง  ได้แก่  นั ก เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  4  โรงเรียนบ้ านหนองปากโลง  อ .เมื อง  
จ.นครปฐม ท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 

 5.2 เครื่องมือการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  5.2.2 แบบประเมินด้านเนื้อหา 
  5.2.3 แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ  
  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ  
  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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 5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตาม ADDIE Instructional Designed Model ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นการวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2554) มีรายละเอียด ดังน้ี 
  5.3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เนื้อหารายวิชา โดยศึกษาจาก

คําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือนํามากําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเพ่ือใช้ในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
   5.3.2 การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู้ ใบงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
และแบบทดสอบ จากน้ันนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ จากการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
  5.3.3 การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การเตรียมการ เป็นการเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น ข้อความ 
ภาพนิ่ง และเสียงประกอบ 2) สร้างเอกสารประกอบบทเรียน 3) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Captivate 4) นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบข้ันต้น และ 5) นําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
  5.3.4 การทดลองใช้ (Implementation) เป็นข้ันตอนการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

กับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง 
(One Group Pretest Posttest Design) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนํา ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนทํา

แบบทดสอบก่อนเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถเก่ง กลาง อ่อน โดยวัดจากผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 2) ขั้นสอน ครูอธิบายวิธีการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน มอบหมายใบงานให้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีในการทําใบงานโดยศึกษาข้อมูลจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูคอยให้การสนับสนุน แนะนํา และอธิบายเมื่อนักเรียนมีปัญหา สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบ

ความถูกต้องของคําตอบตามใบงาน และอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้คําตอบท่ีถูกต้อง นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้น

เรียน นักเรียนทําแบบทดสอบย่อยรายบุคคล และนําคะแนนของแต่ละคนภายในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม และหา

ค่าเฉลี่ย กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดหรือคะแนนถึงเกณฑ์ท่ีกําหนดจะได้รับรางวัล 3) ขั้นสรุป นักเรียนแต่ละคนทําแบบทดสอบหลัง

เรียน ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ และชมเชยนักเรียนท่ีทําคะแนนได้สูงสุด  
 ตัวอย่างบรรยากาศการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  5.3.5 การประเมินผลข้อมูล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผลข้อมูลท่ีได้หลังจากการทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยสถิติการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test แบบ Dependent เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 
 

 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
แบบ Dependent 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง รายวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง รายวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตัวอย่างดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2  ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง 
 

 จากภาพท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนประกอบด้วย หน้าเข้าสู่บทเรียน รายการทํางาน

สําหรับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 คําพ้องรูป หน่วยท่ี 2 คําพ้องเสียง และหน่วยท่ี 3 คํา
พ้องท้ังรูปและเสียง 
  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้านการวัดผล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

โดยรวม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 5.00, S.D. = 0.00) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผล 
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   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอ 4.67 0.29 มากท่ีสุด 
ด้านการใช้ข้อความหรือตัวอักษร 4.67 0.33 มากท่ีสุด 
ด้านการใช้เสียง ภาพนิ่ง 4.78 0.19 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.70 0.06 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70, S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ด้าน เรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการใช้เสียง ภาพนิ่ง ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอ และด้านการใช้ข้อความหรือ

ตัวอักษร  
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคําพ้อง 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คะแนน คะแนนเต็ม X  ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 30 22.23 74.11 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 22.43 74.78 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

พัฒนาข้ึนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าประสิทธิภาพ 74.11/74.78 ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
คือ 80/80 
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา

ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n X  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 
ก่อนเรียน  25 9.73 1.74 

24 27.59* 1.71 0.00 
หลังเรียน  25 22.43 1.55 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 4 ได้ค่า tคํานวณ มีค่าเท่ากับ 27.59 สูงกว่า tตาราง ท่ีมีค่าเท่ากับ 1.71 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.4. ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ

พ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์ สรุปผลได้ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD 
รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.83 0.05 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.87 0.13 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.85 0.03 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.85, S.D. = 0.03) เม่ือพิจารณาราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 2 ด้าน เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านเทคนิคการนําเสนอ และด้านเนื้อหา 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 5.00, S.D. = 0.00) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.1  
 7.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70, S.D. = 0.06) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.2  
 7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD มีค่าประสิทธิภาพ 74.11/74.78 ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.3 
 7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไป

ตามสมมติฐานข้อ 3.4 
 7.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.85, S.D. = 0.03) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.5 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังสองด้าน เนื่องจากผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วนตามเนื้อหาของรายวิชา และใช้วัตถุประสงค์มาเป็นแนวทางในการพัฒนา จึง
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีเนื้อหาครบถ้วน เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับ วราภรณ์ วงษ์
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พันธุ์ตรี และมนัสนิต ใจดี (2561) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิดของคํา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค Learning Together ท่ีพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่อง ชนิดของคํา มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ 
ไทยโพธ์ิศรี (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ท่ีพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองหลักภาษาไทยมีความ

เหมาะสมด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 8.2 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD มีค่าประสิทธิภาพ 74.11/74.78 ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาไม่มากพอในการทํากิจกรรม

จากใบงานส่งผลให้ไม่สามารถทําใบงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาท่ีกําหนด และแบบทดสอบหลังเรียนค่อนข้างยากส่งผลให้

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ วราภรณ์ วงษ์พันธุ์

ตรี และมนัสนิต ใจดี (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค Learning Together และสอดคล้องกับ ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว 
และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี (2561) ได้
วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัด

ดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ท่ีพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

 9.1 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สามารถใช้งานได้บนอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา 
และบนโทรศัพท์มือถือ 
 9.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ใน
เนื้อหา และในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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การพัฒนาระบบสนบัสนนุการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองดว้ยโมบายเวบ็ 
แอปพลิเคชนัสําหรับโรงเรียนโสภณศริิราษฎร ์

A Development of Mobile Web Applications for Advisors  
and Administrators for Sophonsiriraj School 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบาย
เว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 2) ศึกษาคุณภาพของระบบการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง
ด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงาน
ปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จํานวน 3 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบสนับสนุนการให้
คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 2) แบบประเมินคุณภาพ
ของระบบ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชัน
สําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการเช็คข้อมูลนักเรียนผ่านโมบายเว็ปและมีคุณภาพอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.73, S.D. = 0.30) และ 2) ผู้ใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วย
โมบายเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการเช็คข้อมูลนักเรียนผ่านโมบายเว็บและมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.54) 
 
คําสําคัญ: โมบายเว็บแอปพลิเคชัน  ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษา 
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Abstract 
 

This research is aimed to:1) develop the mobile web applications for advisors and administrators 
for sophonsiriraj school. 2) To study the quality of mobile web applications for advisors and administrators. 
3) To study the satisfactions of users mobile web applications for advisors and administrators the sample 
used in research was Advisors and administration for 3 people of Sophonsiriraj School by specific selection. 
The research tools used in research 1) a mobile web applications for advisors and administrators administrators 
for sophonsiriraj school, 2) a quality evaluation form, 3) a satisfaction of users. The statistics include average 
and standard deviation.  

The research found that 1) The support consulting system, consultant teacher and administration by 
smart mobile web applications for Sophonsiriraj School that developed quality is the highest level. ( X  = 
4.73, S.D. = 0.30) and 2) The users of support consulting system, consultant teacher and administration 
by smart mobile web applications that developed with satisfaction the high level. ( X  = 4.46, S.D. = 0.54) 
 
Keywords: mobileweb applications, consulting support system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2274 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2302 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทําให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานมากข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาท่ีในปัจจุบันกลายเป็นสมาร์ทโฟนท่ีทุกคนต่างมีพกติดตัวตลอดเวลา และเข้ามามีบทบาท 
ในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ทำให้แอพพลิเคชั่นท่ีทำงานอยู่บนสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกท้ังทุกวันนี้ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเข้ามามีส่วนร่วมต่อการใช้งานเทคโนโลยี เพ่ือให้

การใช้งานสะดวกสบายมากข้ึน (นนท์ปวิธ นุชโพธิ์ และอรรนพ ไชยเรือน, 2557) การพัฒนาการสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่

ยุคของโลกดิจิตอลเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้นช่องว่างในการสื่อสาร

ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็กลงทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีท่ี

พกติดตัวผู้ใช้อยู่ ตลอดเวลาอย่างสมาร์ตโฟน และแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ตโฟน ทําให้ผู้ใช้มี ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

มากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ด้วย“การสนทนาผ่านข้อความ” บนแอพพลิเคชั่นท่ีถูกพัฒนาข้ึนพร้อมกัน รูปแบบของ

แอพพลิเคชั่นสําหรับการแชทน้ันมีหลายแบบ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นท่ีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากกว่า 18 
ล้านคนซ่ึงถือเป็นจํานวน ประชากรถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย 

งานปกครองนักเรียนเป็นงานหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่มีความสำคัญ ท่ีส่งผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรม

นักเรียน สร้างเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี

ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต การปกครองนักเรียนนับว่าเป็นภาระที่หนัก เพราะเป็นการปกครองเด็กวัยรุ่นซ่ึงร่างกายและ

จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นวัยท่ีสำคัญย่ิงของชีวิตท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การปฏิบัติงานจึงมีท้ัง

การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนท่ีได้วางไว้ การบริหาร

จัดการนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยท่ีผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัดกับข้อบังคับต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิด  
เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ จากปัญหา นักเรียนครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว ปัญหา

ด้านความประพฤติ การทะเลาะวิวาท การหนีเรียน ขาดเรียน มาสาย ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหานักเรียนขาดความ

รับผิดชอบ ขาดความเอาใจใส่ด้านการเรียน เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะต้องทำงานหาเงินเพ่ือเลี้ยงปาก

เลี้ยงท้องและเพ่ือส่งบุตรหลานเรียน ผู้ปกครองบางคนไปทำงานต่างถ่ิน นักเรียนส่วนใหญ่ต้องอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับญาติ

ผู้ใหญ่ท่ีชราแล้ว ทำให้ขาดความรักและความอบอุ่น ขาดผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและขาดผู้ชี้แนวทางและเป็น

แบบอย่างในการดำรงชีวิต ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างช้า ๆ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา, 
2554) จากการศึกษาระบบเดิมของโรงเรียนได้ใช้วิธีการเช็คชื่อนักเรียนด้านความประพฤติ การทะเลาะวิวาท การหนีเรียน 
ขาดเรียน มาสาย โดยใช้กระดาษเพ่ือกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนด้ังนั้นจึงทําให้สิ้นเปลืองกระดาษเป็นอย่างมาก 

 โมบายแอปพลิเคชัน ประกอบขึ้นด้วยคําสองคํา คือ โมบาย กับ แอปพลิเคชัน ซ่ึง โมบาย หมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ี

มีประสิทธิภาพในการประมวลผล สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพ่ือสื่อสารข้อมูลด้วยขีดความสามารถท่ีเหนือกว่า

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ัวไป สามารถทํางานตามคําสั่งผู้ใช้ได้หลากหลาย และเป็นเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์แบบ

พกพากับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่วน แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรม ท่ีใช้เพ่ีอช่วยการทํางานของใช้ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย แอปพลิเคชัน จะต้องมีสิ่งท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพ่ีอเป็นตัวกลางการใช้งาน ดังนั้น โมบาย

แอปพลิเคชัน จึงหมายถึง โปรแกรมท่ีช่วยในการทํางานของผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ีให้สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องทํางานผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเท่านั้น ไม่สามารถ
ทํางานด้วยตัวของมันเองได้ ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เช่น วินโดวส์โฟน, แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส 
เป็นต้น (จํารัส กลิ่นหนู ณรงค์ศักด์ิ ศรีสม และภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา, 2558) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองโดยใช้สมาร์ทโม

บายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการติดตามหรือการบันทึก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2275
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วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2303 

พฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น อีกท้ังยังเป็นการลดการใช้กระดาษ เพราะรูปแบบข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบ

สามารถนําข้อมูลนั้นมาใช้ง่ายโดยระบุเป็นรายบุคคล และระบบน้ียังสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีใช้กํากับดูแล

นักเรียนในโรงเรียนได้  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของระบบการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันท่ี

พัฒนาข้ึน 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บ

แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

เว็บแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยเว็บเบราเซอร์ โดยอาศัยโปรโตคอล ซ่ึงสามารถ
ทํางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างการใช้อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตได้ เว็บแอปพลิเคชันจึงเป็นท่ีนิยมเนื่องจากผู้ใช้

สามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีท่ีเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ไม่จํากัดว่าเคร่ืองท่ีใชจ้ะทํางานอยู่บนระบบปฏิบัติการ หรือบนอุปกรณ์

ใด รวมถึงมีความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลจากผู้ดูแลระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องของผู้ใช้ซ่ึงเรียกว่า

ไคลเอนต์ แต่จะต้องติดต้ังตัวโปรแกรมและฐานข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์หลักเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์เพ่ือทําหน้าท่ีในการให้บริการ

ข้อมูล (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2557) 
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซ่ึงระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์มีจุดเด่น คือ มีความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารท่ีหลากหลาย เช่นสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต 
และเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนำมาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเองได้ จุดเด่นเหล่านี้

จึงทำให้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง (ศุภกร แพจุ้ย, 
2557) 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 กลุ่มทดลอง 
                  4.1.1 ประชากร คือ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  จํานวนท้ังสิ้น  26 คน 

4.1.2 กลุ่มทดลอง คือ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จํานวนท้ังสิ้น 3 คน โดยใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง 

 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
4.2.1 ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
4.2.2 แบบประเมินประคุณภาพของระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบาย

เว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
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4.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วย

โมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
       4.3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงาน

ปกครองศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การบริหารองค์การสมัยใหม่ เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตของงานวิจัย 
4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะห์ ทฤษฎีต่าง ๆ ของระบบงานท่ีปรึกษาและ

งานปกครอง ขอบเขตการทํางานของคุณครูเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและ

งานปกครอง ให้เหมาะสมกับงานของครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 
4.3.3 การพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 

       4.3.3.1 ออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL เก็บฐานข้อมูลและใช้โปรแกรม Visual studio Code 
สร้างเว็บแอปพลิเคชัน เขียนคําสั่งสคริปต์ในแบบ jQuery  ซ่ึงเป็นไลบรารี่ของจาวาสคริปต์ เพ่ือกําหนดกระบวนการต่าง ๆ 
ภายในเพจให้ทํางานตามเงื่อนไขท่ีต้องการ และนํา PHP มาใช้งานร่วมกันในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านทาง AJAX ทําให้

เว็บไซต์ตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
  4.3.3.2 นําระบบท่ีได้จากการพัฒนาข้ึนไปตรวจสอบประสิทธิภาพ กับ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดย
ผู้เชี่ยวชาญกําหนดให้เป็นผู้ท่ีมีความชํานาญเกี่ยวกับข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ  

4.3.4 การติดต้ังระบบและทดลองใช้จริง ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
4.3.4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสมาร์ทโมบายเว็บแอปพลิเคชันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
4.3.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานจริงจากข้อมูลท่ีมีอยู่มาใส่สมาร์ทในโมบายเว็บแอปพลิเคชัน 

เพ่ือตรวจสอบว่าสามารถทํางานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการหรือไม่ และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการใช้งานให้ถูกต้อง 

4.3.4.3 ติดต้ัง เว็บแอปพลิเคชันบน Web Server ให้กับกลุ่มครูท่ีปรึกษาและงานปกครองเพ่ือใช้งาน 
4.3.5 การประเมินผล 

4.3.5.1 การประเมินผลผู้วิจัยจะต้องทําในทุกข้ันตอน เพ่ือตรวจสอบว่า การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
พัฒนา และการดําเนินการว่าพบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการใดบ้าง เพ่ือท่ีจะนําไปทําการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา

สมาร์ทโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังผลการ

ประเมินยังสามารถบอกว่าการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยเน้นการประเมินผลจากผู้ท่ีใช้งานจริง 
4.3.5.2 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบครูท่ีปรึกษาโดยครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ครูท่ีปรึกษา

และงานปกครองจํานวน 3 คน  
 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน

(พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด      

                         ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
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5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูที่ปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชัน
สําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง ตามข้ันตอนการวิจัย ได้ระบบ

แสดง ดังภาพท่ี 1  
 

     
 

ภาพท่ี 1 สนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชัน 
 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูที่ปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอป
พลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
 ผู้วิจัยได้ทําการประเมินระบบโดยนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินได้ผลแสดง ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน X  S.D. ค่าประสิทธิภาพของระบบ ฯ 
ความง่ายและความสะดวกในการใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของตําแหน่งการจัดวางส่วนต่าง ๆ  4.00 0.00 มาก 
ความเหมาะสมของตัวอักษรเก่ียวกับ รูปแบบ ขนาด สี 
ความชัดเจนง่ายต่อการอ่าน 

4.33 0.58   มาก 

ประสิทธิภาพ/รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
คุณภาพความถูกต้องของข้อมูลท่ีให้บริการ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
การเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
การเข้าถึงการจัดการข้อมูลในส่วนของครู 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
การจัดการข้อมูลในส่วนของครู 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
รายการประเมิน X  S.D. ค่าประสิทธิภาพของระบบ ฯ 

การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
การตอบสนองของระบบในภาพรวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.73 0.30 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินผลการประเมินระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วยโม

บายเว็บแอปพลิเคชัน หลังการใชพ้บว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.73, S.D.=0.30) 
 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูที่ปรึกษาและงานปกครองด้วยโม
บายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลังจากใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองด้วย

โมบายเว็บแอปพลิเคชัน ได้ผลแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลังจากใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.46 0.51 มาก 
ด้านการออกแบบ 4.46 0.63 มาก 
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 4.46 0.51 มาก 

โดยรวม 4.46 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลังจากใช้ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษา

และงานปกครอง พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =4.46, S.D.=0.54) 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์           
ในคร้ังนี้สรุปได้ว่า 

1 ระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีประสิทธิภาพ       
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X =4.73, S.D.=0.30)  

2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับโรงเรียนโสภณ          
ศิริราษฎร์ อยู่ในระดับมาก ( X  =4.46, S.D.=0.54)  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาและหาคุณภาพของระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับโรงเรียน

โสภณศิริราษฎร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.73, S.D.=0.30) เนื่องจากโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนการ

ทํางานของครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง มีรูปแบบท่ีใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้ทุกสถานท่ี อีกท้ังยังสามารถเก็บข้อมูล

พฤติกรรม หรือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนได้ตลอดเวลา ทําให้ครูผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลของนักเรียนได้ตลอดเวลาทันต่อ
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เหตุการณ์ผลการวิจัยท่ีได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุภา สุธงษา และทัศนันทร์ ตรีนันทรัตน์, 2556) ทําการวิจัยการ

พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและภาษา PHP ใน
การพัฒนาโปรแกรมมีผลวิจัยด้านการทํางานของระบบค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี และด้านลักษณะการออกแบบค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยพัฒนาแอปพลิเคชันมาใช้งานบน

สมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับท่ีดี 
 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อยู่ในระดับมาก ( X =4.46, S.D.=0.54)  เนื่องจากโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนการ

ทํางานของครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง มีความทันสมัยเป็นระบบท่ีสามารถออนไลน์ข้อมูลได้ตลอดเวลา อีกท้ังผู้ใช้งาน

สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และยังเป็นการลดจํานวนเอกสาร ผลการวิจัยท่ีได้มีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิลาวรรณ ถินวาสนา, 2561) ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบของแอปพลิเคชันคู่มือเตรียมสอบ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เนื่องจากโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนการ

ทํางานของครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง มีความทันสมัย และออนไลน์ข้อมูลได้ ตลอดเวลา ทําให้ผู้ใช้งานระบบได้ทุกสถานท่ี 
ทุกเวลา และทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ังสามารถช่วยสนับสนุนให้ทางโรงเรียนมีโมบายเว็บแอปพลิเคชันท่ีสนับสนุนการทํางานใน

องค์กรได้เป็นอย่างดี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ผลจาก
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาระบบเพ่ือนํามาใช้กับงานอ่ืนในระบบ

การศึกษาต่อไป 
2. ในการนําระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครองมาใช้งาน ควรศึกษาในเรื่องของความ

พร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งเก็บข้อมูลให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอเนื่องจากจํานวนข้อมูลนักเรียนมีเป็นจํานวนมากทําให้ระบบ

ต้องรองรับข้อมูลจํานวนมาก ดังน้ันหน่วยงานท่ีใช้ระบบจะต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
 

จํารัส กลิ่นหนู ณรงค์ศักด์ิ ศรีสม และภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา. (2558). การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการเรียนการสอน.  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพือ่นคู่คิด  
เรื่องคําภาษาไทยพื้นฐาน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 

The Development of Computer Assisted Instruction using Think-Pairs-Share 
Technique on Basic Thai Word for Prathomsuksa 4 Students at  

WatBangLuang School 
 

ภาณุพงค์ รอดโต1*  และสุขสวัสด์ิ แซล่ิ่ม1 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*584145039@webmail.npru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 

เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 2) เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 จำนวน 35 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (dependent t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.30 และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  คําภาษาไทย  
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Abstract 
 

The objectives of research were to: 1) develop computer-assisted instruction (CAI) using think-
pairs-share technique on Basic Thai Word for Prathomsuksa 4 students, WatBangLuang, 2) evaluate quality 
of content and production techniques, 3) compare the learning achievement of students before and 
after using the newly developed CAI, and 4) study students’ satisfaction of Mathayomsuksa 4 students 
with that CAI. The sample group in this research consisted of 35  students from Mathayomsuksa 4/2 at 
WatBangLuang School by purposive sampling. The experimental tools included the newly-developed CAI, 
quality evaluation form for content and production techniques, a achievement test, and a questionnaire 
for evaluating the student’s satisfaction. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, 
and dependent t-test. 

The research findings were as follows: 1) the contents of CAI consisted of 3 lessons, 2) the experts 
agreed on the CAI quality of content at a high level with an average of 4.17 and standard deviation 
equal to 0.30 and the CAI quality of production techniques at a highest level with an average of 4.53 
and standard deviation equal to 0.43, 3) the posttest scores from the learning achievement were higher 
than pretest scores at .05 level statistical significance, and 4) the students’ satisfaction level was a very 

good with an average of 4.57 and standard deviation equal to 0.65. 
 
Keywords: computer-assisted instruction, think-pairs-share, Thai word 
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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษา ต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญสูงสุด มาตรา 23 ระบุว่า การจัด 
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญ ท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง 
และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความรู้และ

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ -
ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจุบันภาษาไทยเป็นท้ังวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความภูมิใจของคนไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยได้ไม่ 
ดีพอ ไม่รู้ว่ามีสระ และวรรณยุกต์ของภาษาไทยก่ีรูป กี่เสียง คนไทยจํานวนมากยังเขียนภาษาไทยผิด พูดผิด จับใจความผิด  
ฟังผิด อ่านผิด และท่ีสําคัญคือ กลุ่มคนท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทยคือ กลุ่มวัยรุ่น ดารา นักแสดง นักร้อง 
นักการเมือง และส่ือมวลชน ท่ีทําให้ภาษาไทยอยู่ในข้ันวิกฤติ มีการใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม มีการใช้คําแสลงจนภาษาไทย

เข้าขั้นวิบัติ เพราะอาจได้ยินได้ฟังจากสื่อท่ีถ่ายทอดมาจากดารา นักแสดง หรือบุคคลสาธารณะ และย่ิงร้ายไปกว่านั้น พบว่ามี

การพูดภาษาไทยคาํภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางท่ีผิด (สุวิณี ปริทา, 2557) 
จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการสอน และได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย พร้อมท้ังขอดูรายงานผล

การเขียนและอ่านออกเสียงคําประจําปีของทางโรงเรียนพบว่าทักษะการอ่านคําและการเขียนคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยดี โดยนักเรียนส่วนมากจะอ่านและเขียนไม่ค่อยถูกต้อง ทําให้ผู้สอนต้องมีแบบฝึกการอ่านและเขียน

คํา ทางผู้สอนจึงมีความต้องการและสนใจท่ีจะให้ผู้วิจัยได้จัดทํา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําได้ง่ายขึ้น และนําไปต่อยอดใน

การสอนของผู้สอน ผู้วิจัยจึงจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคําได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองคําภาษาไทยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดบางหลวง 
 2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
 

3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI  มาจากคําว่า Computer Assisted Instruction 

คือกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ต่าง ๆ ลักษณะการเรียนการสอนเป็น

แบบให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน ในลักษณะการถาม – ตอบ หรือลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาแต่ละหน่วยการ

เรียน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าจะจัดเนื้อหาอย่างไร โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จะมีสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพที่เคลื่อนไหวได้ และมีการตอบคําถาม การตอบสนองของผู้เรียนเม่ือตอบถูกจะมีการ

เสริมแรงและเม่ือตอบผิดจะมีการ ให้กําลังใจ เสริมแรงให้ตอบใหม่หรือให้ตอบให้ถูก  
ลักขณา สริวัฒน์ (2557) กล่าวว่า เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนใช้คู่กับวิธีสอนแบบอ่ืน

เรียกว่าเทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงอาจจะเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ และ
ให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาคําตอบของตนก่อน แล้วจับคู่กับเพ่ือนอภิปรายคําตอบ เม่ือม่ันใจว่าคําตอบของคนถูกต้องแล้วจึงนํา

คําตอบไปอธิบายให้เพ่ือนท้ังชั้นฟัง 
 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 

รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปช่วงชั้นท่ี 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ช่วงชั้นท่ี 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ี

พัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ต ท่ีพัฒนาข้ึนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) กลุ่มทดลองในการวิจัย เป็นนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 46 คน จับกลุ่ม 23 คู่ เครื่องมือประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ต จํานวน 4 หน่วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า

บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 89.29/87.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีตั้งสมมติฐานไว้และผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช้

กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
 

4. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 กลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง อําเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจํานวน 77 คน 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนวัดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 35 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

4.2 เครื่องมือการวิจัย 
     4.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2285
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        4.2.2 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) 
        4.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และ
ด้านเทคนิควิธีการ 

        4.2.4 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       4.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
4.3.1.1 ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชา ศึกษาการสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด ศึกษาวัตถุประสงค์ เนื้อหา

รายวิชาภาษาไทย จัดทําหน่วยการเรียนรู้จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 คําไทยพื้นฐานแบ่งตามหมวดอักษร 
หน่วยท่ี 2 คําไทยแบ่งตามคุณลักษณะ หน่วยท่ี 3 คําไทยท่ีเขียนผิดบ่อย ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 37 ข้อ นําไปประเมินความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือนําข้อสอบท่ีผ่านการประเมิน

โดยผู้เชี่ยวชาญไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมจํานวน 30 ข้อ 
4.3.1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) นําผลการวิเคราะห์จากข้ันตอนท่ี 1 ไปออกแบบบทเรียน ได้แก่

หน้าจอนําเสนอ เนื้อหา บทดําเนินเรื่อง (Storyboard) แบบประเมินความพึงพอใจ และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

มีขั้นตอนดังนี้ 1) ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 2) ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 5) ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

4.3.1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนตามท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงประกอบด้วย  
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ เป็นการเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ 2) สร้างเอกสารประกอบบทเรียน ได้แก่ ใบงาน และ 3) สร้างบทเรียน 
โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 9 

4.3.1.4 ทดลองใช้ (Implementation) ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน  ซ่ึง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทดลองใช้โดยผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไข 2) ทดลองใช้

กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ 3) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้ 

4.3.1.5 ประเมินผลข้อมูล (Evaluation) ประเมินผลข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยการ

วิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent 
t-test) โดยนําผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
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5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง คําภาษาไทย
พ้ืนฐาน 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เร่ืองคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

จากภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1   
คําไทยพ้ืนฐานแบ่งตามหมวดอักษร หน่วยท่ี 2 คําไทยแบ่งตามคุณลักษณะ และหน่วยท่ี 3 คําไทยท่ีมักเขียนผิด 

ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และด้านเนื้อหา 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 4.17 0.30 มาก 
2. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ 4.53 0.43 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และด้านเนื้อหา พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า X  = 4.17, S.D. = 0.30 และด้านเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า X  = 4.53, S.D. = 0.43  
 

5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทย

พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง จํานวน 35 คน ได้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อน

เรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง คําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
คะแนน จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 35 30 11.92 2.10 33 
23.88* 

2. แบบทดสอบหลังเรียน  35 30 24.72 1.95 33 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.92 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.72 ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

 5.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน
คู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทย

พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง จํานวน 35 คน ได้ผลการหาค่าความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน

คู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน 
รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ผลการประเมินด้านเนื้อหา 4.47 0.73 มาก 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.59 0.67 มากท่ีสุด 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.66 0.55 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่องคําภาษาไทย

พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง ในคร้ังนี้สรุปได้ว่า 
 6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 คํา
ภาษาไทยพื้นฐานตามหมวดอักษร หน่วยท่ี 2 คําภาษาไทยตามคุณลักษณะ และหน่วยท่ี 3 คําภาษาไทยท่ีมักเขียนผิด 
 6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.30) และด้านเทคนิค

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.43) 
6.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57,  
S.D. = 0.65 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

            1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมด้าน 
เนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพและผู้เรียนมีการพัฒนาทางการเรียนท่ีดีขึ้น 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 11.92 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
24.72 จึงส่งผลให้คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สอดคล้องกับ ปิยะนุช เจียมจันทร์ 
และธานิล ม่วงพูล (2560) ได้ทําการวิจัยการพัฒนากระบวนเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิดโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคําราชาศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

เท่ากับ 18.00 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.67 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าในภาพรวม

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.65 เนื่องจากมีเนื้อหาที่ดี มีการออกแบบบทเรียนให้มีความหลากหลายทางด้านสื่อและเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายทําให้

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี สอดคล้องกับ ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผู้มีจรรยา (2561) 
ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด เร่ือง งานอาชีพสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยเห็นว่าควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดในรายวิชาภาษาไทยให้มี

เนื้อหาครบตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาได้กําหนดไว้ ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจย่ิงข้ึน ควรเพ่ิมสิ่ง

ดึงดูดความสนใจให้มากข้ึน หรือประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ หรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และอาจพัฒนาบทเรียนเป็นแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตัวเองตามเวลาท่ีผู้เรียนต้องการ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

Development of Computer Assisted Instruction on Google Sketchup 8 
Cooperation with Blended Learning for Matthayomsuksa 6 Students 

 

เกียรติศักด์ิ เสนาพิทักษ์1*  และไพศาล สิมาเลาเต่า1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*bass0810168493@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Google Sketcup 8 ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรยีนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ในคร้ังนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จํานวน 43 คน ซ่ึงได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบระหว่างเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.08/81.24 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketcup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้แบบผสมผสาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The objectives of the research were 1) to develop the computer assisted instruction on Google 
Sketcup 8 together with blended learning, 2) to compare the learning achievement before and after learning 
with computer assisted instruction together with blended learning, and 3) to study the satisfaction of 
computer assisted instruction. The sample group in this research was 43 students in Mattayomsuksa 6 
students of Banharn Chaemsaiwittaya School 1 by the simple random sampling of the classroom unit-
based sampling. The tools in this reseach were computer assisted instruction, quiz during study, learning 
achievement test, and evaluation form.  The research statistics used in data analysis were mean, percentage, 
standard deviation and t-test dependent.      

The research findings showed that 1) The efficiency of the computer assisted instruction on Google 
Sketcup 8 together with blended learning had efficiency at 80.08/81.24 accorded to the criteria 80/80,             
2) the result of comparative learning achievement of students who learning with computer assisted instruction 
on Google Sketcup 8 together with blended learning found that after learning was higher than before 
learning at statistical significance at the level of .05, and 3) the result of satisfaction of students on learning 
with the computer assisted instruction was a high level. 

 
Keywords: computer assisted instruction, blended learning, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

 เทคโนโลยีการออกแบบได้มีส่วนเข้ามามีบทบาทอย่างย่ิงกับมนุษย์ท้ังในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในทุกด้าน มีการนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังการคิดอย่างมี

เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายโดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือและ

สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Google Sketchup 8 เป็นหนึ่ง

ในสาระการเรียนรู้ท่ีสําคัญในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะต้องเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายทฤษฎี  เป็นการเรียนรู้เชิง 
รับ ผู้เรียนรอรับความรู้จากครูผู้สอน ซ่ึงผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจเกิดความสับสนในเนื้อหา ผู้สอนจึงจําเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการ 
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น การออกแบบการเรียนการสอนด้วยแคปทิเวท (Captivate) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนนั้นมี 
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะ แคปทิเวทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี ช่วยลด
ข้อจํากัดในการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้เรียนจํานวนมาก สภาพแวดล้อมของห้องเรียน รวมท้ังช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอ นหลัก ๆ ดังนี้ ขั้นแรก ผู้สอนทําการวางแผน เพ่ือ

กําหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกําหนดแผนการปฏิบัติงานของบทเรียน เพ่ือนําสิ่งท่ีวางแผนท้ังหมดมา 
ออกแบบบทเรียนโดยเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เขียนเนื้อหากําหนดวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล จากนั้นเข้าสู่ขั้น 
ท่ีสอง โดยผู้สอนจะทําการเตรียมเนื้อหา องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียน ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง วิดีทัศน์ เพ่ือนํามาจัดทํา

บทเรียน และทดสอบการใช้งานจริง ในขั้นสุดท้ายจะทําการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต นํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงเพ่ือให้บทเรียนมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ

เผชิญหน้า (face-to-face) กับการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning) โดยใช้สื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีมีความ หลากหลาย (Bonk and Graham, 2005) เป็นการนําเอาข้อดีของการเรียนท้ังสองแบบมาผสมผสานเข้าด้วยกัน

เพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสามารถใช้สื่อได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อของจริง ของจําลอง สื่อดิจิทัล การ
บรรยาย การ ใช้ภาพประกอบ รวมท้ังการจัดกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาร่วมกับการเรียนการสอนผ่านเว็บทําให้ผู้เรียน

ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน (จันทิมา มะเกลี้ยง, 2556) 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนจริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน 
สามารถทบทวนเนื้อหาได้ ซ่ึงผลการวิจัยจะได้นําเสนอตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketcup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้

แบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน อยู่ในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี (2555) กล่าวถึง การเรียนแบบผสมผสาน คือ การผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับ

การเรียนจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ จากนั้นมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงกิจกรรมออนไลน์นี้จัดอยู่ในแผนการเรียนรู้ด้วย 
 จันทิมา มะเกลี้ยง (2556) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้า 
กัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดข้ึนจากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลาก 
รูปแบบ เป้าหมายอยู่ท่ีการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสําคัญ 
 ปราณี กองจินดา (2549 :42) กล่าวถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จท่ีได้รับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
และยังได้จําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548 :125) กล่าวถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของ

ความสําเร็จท่ีได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
 

 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สุริยา แก้วปานกัน และอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ (2560) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย 
เทคนิค Responsive Web Design และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัด จันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ผลการวิจัยพบว่า 1) การตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยเทคนิค Responsive Web Design ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ี

ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีค่าเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ 4.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.10 อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก

ท่ีสุด 2) ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนท่ีศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (WBI) ด้วยเทคนิค Responsive Web 
Design ร่วมกับการ เรียนรู้แบบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 8.52 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 และคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียน 16.17 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 เม่ือ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (WBI) ด้วยเทคนิค Responsive Web Design ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 ซ่ึงอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 
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ธีระวงศ์ สายนาโก, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ และวิไลลักษณ์ ลังกา (2556) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนา รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชันเบื้องต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนจํานวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยทักษะการสร้าง งานแอนิเมชันเบื้องต้น ( X  = 2.76) อยู่ในระดับดีโดยทักษะ 
การบันทึกเสียงเป็นทักษะท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุด ( X  = 2.83) อยู่ในระดับดี อันดับท่ี 2 คือ ทักษะการสร้างงานแอนิเมติค  ( X  = 
2.81) อยู่ในระดับดี อันดับท่ี 3 คือทักษะการเขียนบท ( X  = 2.76) อยู่ในระดับดี อันดับท่ี 4 คือ ทักษะการสร้างเนื้อ เรื่อง ( X  = 
2.74) อยู่ ในระดับดี อันดับท่ี 5 คือ ทักษะการสร้างสตอรี่บอรด์ ( X = 2.72) อยู่ในระดับดี และอันดับท่ี 6  คือ ทักษะ การสร้าง

การเคลื่อนไหว ( ̅= 2.71) อยู่ในระดับดี 
 
5. วิธีการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      5.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จํานวน 8 ห้องเรียนรวมเป็นจํานวน 320 คน  
      5.1.2 กลุ ่มต ัวอย่างที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ คือ ผู ้เร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 6/7 จํานวนวน  43 คน  โดย 

ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียน รู้แบบผสมผสาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup  8  

ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     5.2.3 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC)  
     5.2.4 แบบประเมินสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา  
     5.2.5 แบบประเมินสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค  
     5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Google  

Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
      5.3.1 ศึกษาแผนการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กับการออกแบบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้และวิเคราะห์ความต้องการท่ีจะนํามาสร้างบทเรียน กําหนดหัวเร่ืองและวัตถุประสงค์  
      5.3.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียนให้ดําเนินไปตาม 

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน ใช้วัตถุประสงค์ในการกําหนดความสามารถของ 
ผู้เรียนหลังการใช้บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน และเพ่ือการประเมินผลผู้เรียน  

      5.3.3 ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate  
โดยได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา วิธีสอน และด้านโปรแกรม  

      5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate  
      5.3.5 ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง ด้านเนื้อหา ซ่ึงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการ

ประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมและเน้ือหาท่ีสอน (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาได้

ประเมินคะแนนบทเรียนมีความถูกต้องเชิงเนื้อหา นั่นคือ เนื้อหา กิจกรรม และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความสัมพันธ์กัน ส่วน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2295



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2323 

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นํามาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย  

      5.3.6 สร้างเคร่ืองมือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประเมิน 4 ด้าน ดังน้ี  
1) ด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียนมีรายการคําถาม ดังนี้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดผลได้ 

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน วัตถุประสงค์ครอบคลุมเนื้อหา และมีความชัดเจน 
2) ด้านเนื้อหามีรายการคําถาม ดังน้ี การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมเนื้อหามีความถูกต้องตามหลัก 

วิชาการความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ เนื้อหามีระดับความยาก ง่าย เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน การใช้ภาษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ยกตัวอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา  

3) ด้านภาพนิ่งประกอบการนําเสนอเนื้อหามีรายการคําถาม ดังนี้ ภาพนิ่งสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
ภาพนิ่งสามารถสื่อความหมาย เข้าใจง่าย ภาพนิ่งมีความชัดเจน เหมาะสม  

4) ด้านกิจกรรมการเรียนและการประเมินผลแบบผสมผสานมีรายการคําถาม ดังนี้ เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้

สอนผู้เรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คําถาม/กิจกรรมในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความชัดเจนของคําสั่งและ

คําถาม เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสม แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความชัดเจนของคําสั่งและคําถามของ

แบบทดสอบ จํานวนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม 
 

 5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  
      5.4.1 ติดต้ังระบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบร้อย 
      5.4.2 แจกแบบทดสอบก่อนเรียนแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 43 คน 
      5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใช้งาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 43 คน และนําเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ

เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีได้สร้างข้ึน 
      5.4.4 ให้ทําแบบทดสอบประเมินหลังเรียน และโจทย์การออกแบบชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ แก่ผู้เรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 43 คน ท่ีผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ได้สร้างข้ึน  
      5.4.5 รวบรวมข้อมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ของ 

กลุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูล  
      5.4.6 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลเพ่ือนําเสนองานวิจัยต่อไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
Google sketchup  8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
 

                     
(ก) หน้าแรก   (ข)  เมนูหลัก      (ค)  ตัวอย่างในบทเรียนท่ี 1 
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      (ง)  ตัวอย่างในบทเรียนท่ี 2 (จ)  ตัวอย่าง VDO ในบทเรียนท่ี 3 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างผลการพัฒนาบทเรียน 
 

 จากภาพท่ี 1 ตัวอย่างผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบด้วย (ก) หน้าแรกและเข้าสู่บทเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง Google Sketcup 8 ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ให้นักเรียนกดปุ่มเข้าสู่บทเรียน (ข) เมนูหลัก มีบทเรียน 
3 บทท่ีจะนําผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ได้แก่ บทท่ี 1 Google Sketchup เบื้องต้น บทท่ี 2 ส่วนประกอบและเครื่องมือ Google 
Sketchup และบทท่ี 3 การสร้างชิ้นงานด้วย Google Sketchup (ค) ตัวอย่างในบทเรียนท่ี 1 (ง) ตัวอย่างในบทเรียนท่ี 2 
และ(จ) ตัวอย่าง VDO ในบทเรียนท่ี 3 
  

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย การหาค่า E1/E2 ปรากฏดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม X  ค่าประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 1033 24.02 80.08 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 1048 24.37 81.24 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.08 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนคิด

เป็นร้อยละ 81.24 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.08/81.24 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ คือ 80/80 
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ปรากฏดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

แบบทดสอบก่อนเรียน 43 20 14.83 2.21  

40 
 

22.01* 
แบบทดสอบหลังเรียน 43 30 25.56 2.64 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.56 ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
สถิติ ท่ี ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบค่าสถิติ (t-test 

Dependent) โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี      
             ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2297
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ด้านเนื้อหา 4.41 0.64 มาก 
2. ด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.34 0.62 มาก 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียน 4.29 0.64 มาก 

โดยรวม 4.35 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 สรุปได้ว่าผู้เรียนท่ีเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าโดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
โดยสามารถเรียงลําดับหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.41) 2) มีความพึงพอใจด้านเทคนิคการนําเสนออยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34) 3) มีความพึงพอใจด้านประโยชน์

ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.29) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.08/81.24 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 
 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 7.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจภายหลังได้รับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.08/81.24 หมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน มีประสิทธิภาพทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สัมฤทธ์ิ เสนากาศ, 
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปญัญา และสรเดช ครุฑ จ้อน (2553) พบว่า ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน

มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมนิผล และการใช้เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ 
ของชดุการเรียนรู้แบบผสมผสานมีค่าคะแนน   85.43/81.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 80/80 
 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภักษร ฟอง จางวาง และกอบสุข คงมนัส (2560) พบว่า นักเรียนมีคะแนน
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตท่ีระดับ .01 แต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 
 8.3 ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า ผู้เรียนมี ความพึง

พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภักษร ฟอง จางวาง และกอบสุข คงมนัส (2560) พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการ สอนของรูปแบบการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สัมฤทธ์ิ เสนากาศ กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา และสรเดช ครุฑจ้อน (2553) พบว่า กลุ่มทดลองมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนตามตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในระดับมาก 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงการนําไปใช้ สามารถนําวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปใช้กับการเรียนการสอนท่ี

ต้องการความชัดเจนของเนื้อหาและสามารถเข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้ง่าย การเรียนในรูปแบบนี้จะเป็นการเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย และ
ยังเพ่ิมความสนใจในการเรียนเพราะผู้เรียนสมารถท่ีจะนําบทเรียนไปเรียนเองท่ีบ้านได้ด้วย และสําหรับผู้เรียนท่ีสนใจท่ีจะใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็สามารถนํามาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
9.2 ข้อเสนอแนะเชิงงานวิจัย สามารถนําไปปรับใช้ได้ในการเรียนในหลายวิชา สื่อการเรียนการสอนควรมีภาพ เสียง 

หรือวิดีโอ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ง่ายกว่าการให้ผู้เรียนท่องจําหรืออ่านเพียงอย่าง

เดียว และทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน 
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2. 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม   
The Development of Learning Achievement Using Computer Assisted 
Instruction Together with Self-directed Learning on Microsoft Word  

of Sixth Grade Students at Anuban Samutsongkhram School  
 

วงศกร สินทอง1*  และวิมาน ใจดี1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*584145074@webmail.npru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
ไมโครซอฟท์เวิร์ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) หาความพึงพอใจของนักเรียน          
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสงคราม จํานวน 33 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์             
ช่วยสอน 2) แบบประเมินด้านเนื้อหา 3) แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ 4) แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ         
5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test dependent 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.30) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.26) 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพ 
81.52/92.42 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.15) 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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Abstract 
  

The purposes of the research were 1) to develop the computer assisted instruction together with 
self-directed learning on Microsoft Word of sixth grade students, 2) to evaluate the effectiveness of the 
CAI, 3) to compare the learning achievement of the students before and after learning with the CAI, and 
4) to find the satisfaction of students with the CAI. The sample group used in this study was 33 students 
of sixth grade students at Anuban Samutsongkhram School by purposive sampling. The instruments used 
in this research were 1) the CAI, 2) the assessment form of the content, 3) the assessment form of the 
techniques and methodology, 4) the learning achievement test, and 5) the assessment form of students' 
satisfaction. The data were statistically analyzed using mean, standard deviation, percentage, and t–test 
dependent. 

The research findings showed that 1) the opinion of the content experts on the CAI was at the 
high level ( X = 4.33, S.D. = 0.30) and the technique and methodology experts on the CAI was at the 
highest level ( X = 4.65, S.D. = 0.26), 2) the effectiveness of the CAI was 81.52/92.42, 3) the students who 
studied with the CAI had post-test scores higher than pre-test scores at .05 significance level, and 4) the 
students satisfied with the CAI was at the highest level ( X = 4.64, S.D. = 0.15). 
 
Keywords: learning achievement, computer assisted instruction, self-directed learning 
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1. บทนํา  

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณภาพผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล 
และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสํานกึและรับผิดชอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถจัดการ
เอกสาร ได้แก่ การสร้างเอกสาร การบันทึกข้อมูล และการค้นหาข้อมูล จึงกําหนดให้นักเรียนศึกษาโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

ท้ังในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เนื่องจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสําหรับการจัดการเอกสาร และเป็น

โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดในการศึกษาโปรแกรมอ่ืน ๆ 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

จากการศึกษางานวิจัย พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และความรู้ท่ีได้รับจะจดจําได้

นาน และพบว่าเม่ือนําการเรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้กับการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ทําให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนมาก

ขึ้น นักเรียนมีความมุ่งม่ัน มีความต้ังใจ สามารถควบคุมตนเอง พัฒนาตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละคน และถ้ามีการ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทําและคิด จะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (วิจารณ์ พานิช, 2556) และ
พบว่า เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากย่ิงขึ้น 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือท่ีสามารถนํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ดี รวมท้ังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มตามความสามารถของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2553) ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เช่นงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรื่อง การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(กิ่งกาญจน์  ฟักทอง และวิมาน ใจดี, 2561) และงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี, 2561) 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ไมโครซอฟท์เวิร์ด สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ และถ้าผู้เรียนทบทวนบทเรียน

ด้วยตนเองโดยการสรุปเนื้อหาอย่างสมํ่าเสมอ จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด สูงข้ึน มี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการสร้างงานเอกสาร มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.2  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2.3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2.4  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเทคนิคและวิธีการท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์

เวิร์ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิรด์ มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ไมโครซอฟท์เวิร์ด ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  4.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนําตนเอง (Self-directed Learning) 
    การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนําตนเอง หมายถึง การให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ 
การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร ทํา

หน้าท่ีกระตุ้นและให้คําปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบแผนการเรียนรู้ และจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล รวมท้ังร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย (ทิศนา แขมมณี, 
2553)   
  4.1.2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซ่ึงใช้ความสามารถของ

คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญ

ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ องค์ประกอบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การโต้ตอบ และการให้ผลป้อนกลับโดยทันที (จักรี สวัสดิมงคล, 2557) 
 

 4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กิ่งกาญจน์ ฟักทอง และวิมาน ใจดี (2561) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับ

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าประสิทธิภาพ 80.38/82.44 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 3) ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าประสิทธิภาพ 74.49/80.65 3) ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
ท่ีเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 

 5.2 เครื่องมือการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ไมโครซอฟท์เวิร์ด รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
  5.2.2 แบบประเมินด้านเนื้อหา 
  5.2.3 แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ  
  5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ  
  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
 

 5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
  5.3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหารายวิชา โดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์รายวิชาเพื่อนํามากําหนดเป็น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสําหรับใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  5.3.2 ออกแบบรายละเอียดและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู้ ใบงาน เกณฑ์การให้คะแนน และแบบทดสอบ จากนั้นนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

จํานวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน และหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 
  5.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบในขั้นต้น จากนั้นนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน  
  5.3.4 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design  
  5.3.5 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนําผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมระหว่างการทดลองใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และค่า t-test เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน และสรุปเป็นผลการวิจัย 
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 บรรยากาศการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่างดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

     
 

ภาพท่ี 1 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
แบบ Dependent 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ไมโครซอฟท์เวิร์ด รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตัวอย่างดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 2  ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 จากภาพท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนประกอบด้วย หน้าจอเข้าสู่บทเรียน รายการทํางาน

สําหรับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาบทเรียน และ
แบบทดสอบ เป็นต้น 
  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 4.33 0.30 มาก 
โดยรวม 4.33 0.30 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.30)  
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   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการ 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหาการนําเสนอ 4.44 0.34 มาก 
ด้านภาพ ภาษาและเสียง 4.33 0.47 มาก 
ด้านตัวอักษรและสี 4.93 0.15 มากท่ีสุด 
ด้านเวลา 4.67 0.00 มากท่ีสุด 
ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4.89 0.19 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.65 0.26 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 3 ด้าน 
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านตัวอักษรและสี ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านเวลา และอยู่ใน
ระดับมาก จํานวน 2 ด้าน เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านเนื้อหาการนําเสนอ และดา้นภาพ ภาษาและเสียง 
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น สรุปผลได้ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คะแนน คะแนนเต็ม X  ประสิทธิภาพ 

ระหว่างเรียน (E1) 03  24.45 81.52 
ทดสอบหลังเรียน (E2) 30 27.73 92.42 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

พัฒนาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ 81.52/92.42  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 
 

 6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
การทําแบบทดสอบ n X  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

ก่อนเรียน  33 14.09 2.60 
32 27.93* 1.694 0.00 

หลังเรียน  33 27.73 1.23 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4 ได้ค่า tคํานวณ มีค่าเท่ากับ 27.93 สูงกว่า tตาราง ท่ีมีค่าเท่ากับ 1.694 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

ด้วยตนเองหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์ 
สรปุผลได้ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

เนื้อหาบทเรียนเข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.42 0.50 มาก 
ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.30 0.47 มาก 
ขนาดตัวอักษร ภาพ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
หน้าจอมีสีสันสวยงาม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
เสียงประกอบมีความชัดเจน และเหมาะสม 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 
ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได้ 4.76 0.44 มากท่ีสุด 
การเข้า – ออกบทเรียนทําได้อย่างรวดเร็ว 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
การทําข้อสอบในบทเรียนทําได้สะดวก 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.64 0.15 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด จํานวน 8 ข้อ เรียงตามลําดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ เนื้อหาบทเรียนเข้าใจง่าย จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนรู้มี

ความเหมาะสม ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได้ หน้าจอมีสีสันสวยงาม เสียงประกอบมีความชัดเจน และเหมาะสม การเข้า–
ออกบทเรียนทําได้อย่างรวดเร็ว การทําข้อสอบในบทเรียนทําได้สะดวก และขนาดตัวอักษร ภาพ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

และอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ข้อ เรียงตามลําดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ ภาพสอดคล้องกับบทเรียน และความสะดวกในการ
เรียนบทเรียน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.33, S.D. 
=0.30) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.1  
 7.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.65, S.D. = 0.26) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.2  
 7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ 81.52/92.42 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ คือ 8/80 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.3 
 7.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง มีค่าเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.4 
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 7.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X =4.64, S.D. = 0.15) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.5 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์ ฟักทอง และวิมาน ใจดี (2561) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และสอดคล้องกับ สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี (2561) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและ

วิธีการ โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด  
 8.2 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 
81.52/92.42  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 80/80 เนื่องจากนักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตั้งใจเรียน 
มีความสุขจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างง่ายทําให้นักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และความรู้ท่ี
ได้รับจะจดจําได้นาน สอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์ ฟักทอง และวิมาน ใจดี (2561) และ สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยและพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 8.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนผ่านการประเมินความเหมาะสม

จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ ทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีคุณภาพและมี

วิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ ส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์ ฟักทอง และวิมาน ใจดี 
(2561) และ สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี (2561) ได้ศึกษาวิจัยและพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนควรผ่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เพ่ือให้แบบทดสอบมีมาตรฐานสําหรับนํามาใช้ใน

งานวิจัย และจะทําให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบรว่มมือ 
เรื่อง การใชง้านโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียน                            

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
The Development of Computer-Assisted Instruction using Learning Together 
Techniques using Microsoft PowerPoint 2010 for Prathomsuksa 6 Students, 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง
การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน และ 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบทางสถิติที  (dependent t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.24 และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.87, S.D. = 
0.32) 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to: 1) develop computer-assisted instruction (CAI)  Prathomsuksa 
6 students, 2) evaluate quality of content and production techniques, 3) compare the learning achievement 
of students before and after using the newly developed CAI, and 4) study students’ satisfaction of Prathomsuksa 
6 students with that CAI. The samples used in this research study consisted of 30 students from Prathomsuksa 
6, by random sampling.  The experimental tools included the newly-developed CAI, quality evaluation 
form for content and production techniques, a student-taken achievement test, and a questionnaire for 
evaluating the student’s satisfaction. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, 
and dependent t-test.  
 The research findings were as follows: 1) the contents of CAI consisted of 3 lessons, 2) the experts 
agreed on the CAI quality of content at a highest level with an average of 4.69 and standard deviation 
equal deviation equal to 0.24 and the CAI quality of production techniques at a highest level with an 
average of 4.73 and standard deviation equal to 0.35, 3) the posttest scores from the learning achievements 
were higher than pretest scores at .05 level of statistical significance, and 4) the students’ satisfaction 
level was excellent ( X  = 4.87, S.D. = 0.32). 
 
Keywords: computer assisted instruction, learning together techniques, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในหลาย ๆ ด้าน ท้ัง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนั้น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้น

อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาแบบเดิม 
คือ ยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ไม่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ การนําเทคโนโลยี 
มาพัฒนาระบบการจัดการศึกษา จึงเป็นสิ่งท่ีควรได้รับการสนับสนุนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ของผู้เรียน 
การประยุกต์นําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24 วรรค 5 กล่าวไว้ว่า ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้  ปัญหาสําคัญหนึ่งของระบบการศึกษาไทยคือขาดแคลน

กระบวนการเรียนรู้ท่ีดีสภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป คือ การเรียนท่ีเน้นการถ่ายทอดและการท่องจําเนื้อหาวิชาดังกล่าว

ก่อให้เกิดผลเสียหลายประการด่ังเช่น ผู้เรียนคิดไม่เป็น  และไม่สัมพันธ์กับคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม ทําให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่

สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) 
จากการท่ีผู้วิจัยได้สังเกตการณ์เรียนการสอน และได้ทําการสัมภาษณ์ครูผู้สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงได้พบว่า วิชานี้มีเนื้อหาเป็นจํานวนมากและมีความยากต่อความเข้าใจของนักเรียน จึงทําให้ผู้วิจัยเห็นถึง

ปัญหาจึงได้จัดทําบทเรียนช่วยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์  
เพาเวอร์พอยต์ 2010 เพ่ือเสริมความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมและเคร่ืองมือในการนําเสนอข้อมูล โดยใช้
บทเรียนช่วยสอนเป็นสื่อท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหา และใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อ

ช่วยครูผู้สอนใน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์  เพาเวอร์พอยต์ 2010 
มากย่ิงข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์  
เพาเวอร์พอยต์ 2010  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งประกอบ 
ไปด้วย ข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ การดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน

เนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2313



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2341 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการ

ท่ีง่ายไม่ซับซ้อนท่ีแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4 คน โดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถท้ังเก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ด้วยกัน 
กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาร่วมกันโดยกําหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ เช่น สมาชิกคนท่ี 1 : 
อ่านคําสั่ง สมาชิกคนท่ี 2 : หาคําตอบ สมาชิกคนท่ี 3 : หาคําตอบ สมาชิกท่ี 4 : ตรวจคําตอบ กลุ่มย่อยสรุปคําตอบร่วมกันส่ง

คําตอบนั้นเป็นผลงานของกลุ่ม ผลงานของกลุ่มได้คะแนนเท่าไรสมาชิกทุกคนจะได้คะแนนนั้นเท่ากันทุกคน ดังนั้นผู้สอน

จะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คําชมเชย เป็นต้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือ

กัน เพ่ือความสําเร็จของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2548: 69-70) 
 

 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.96/81.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      4.1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 135 คน 
      4.1.2กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ซ่ึงได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน 
 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ 

เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
4.2.2 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) 
4.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และ

ด้านเทคนิควิธกีาร 
4.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

 4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ 

เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับข้ันตอน

ดังต่อไปนี้ 
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4.3.1.1 ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Analysis) โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชา  ศึกษาการ

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษาวัตถุประสงค์ เนื้อหา

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําหน่วยการเรียนรู้จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 ความรู้เบื้องต้น หน่วยท่ี 2 
การใช้งานเบื้องต้น หน่วยท่ี 3 การนําเสนอข้อมูล ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 35 ข้อ นําไปประเมินความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือนําข้อสอบท่ีผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญไปหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ โดยได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมจํานวน 30 ข้อ 
4.3.1.2 การออกแบบบทเรียน (Design) นําผลการวิเคราะห์จากข้ันตอนท่ี 1 ไปออกแบบบทเรียน ได้แก่

หน้าจอนําเสนอ เนื้อหา บทดําเนินเรื่อง (Storyboard) แบบประเมินความพึงพอใจ และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

มีขั้นตอนดังนี้ 1) ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 2) ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 3) 
ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 5) ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

4.3.1.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนตามท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงประกอบด้วย  
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ เป็นการเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 2) สร้างเอกสารประกอบบทเรียน ได้แก่ ใบงาน และ 3) สร้างบทเรียน 
โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 

4.3.1.4 ทดลองใช้ (Implementation) ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน  ซ่ึง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทดลองใช้โดยผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไข 2) ทดลองใช้

กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ 3) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้ 

4.3.1.5 ประเมินผลข้อมูล (Evaluation) ประเมินผลข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยการ

วิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 

 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติที (Dependent t-
test) โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 ประกอบด้วยเน้ือหา 
จํานวน 3 บทเรียนได้แก่ ความรู้เบื้องต้น  การใช้งานเบื้องต้น และการนําเสนอข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 1 
 

ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    5.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต 

ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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 ผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการประเมิน X   S.D. คุณภาพ 

ด้านเนื้อหา 4.69 0.24 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการผลิต 4.73 0.35 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิต พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า X  = 4.69, S.D. = 0.24 และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิต

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่า X  = 4.73, S.D. = 0.35 
 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการเรียนร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการใช้งาน
โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 
30 คน แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน จํานวนนักเรียน  คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

ก่อนเรียน 30 30 10.30 2.39 
58 21.29 

หลังเรียน 30 30 24.00 2.59 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 10.30 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.00 ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปี 
ท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 30 คน แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายการประเมิน X   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ผลการประเมินด้านเนื้อหา 4.84 0.33 มากท่ีสุด 
ผลการประเมินด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.89 0.32 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

4.88 
 

0.32 
 

มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.87 0.32 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  

 6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 3 บทเรียนได้แก่ ความรู้เบื้องต้น การใช้งานเบื้องต้น และการนําเสนอข้อมูล 
6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตในระดับมากท่ีสุด 
 6.3 ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ 
เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 
2010 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ในระดับมากท่ีสุด 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เรื่องการใช้
งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 
และด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร วรวงษ์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองภูมิลักษณ์ของ

ภูมิภาคต่าง ๆ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้าง

ขึ้นมีคุณภาพ เนื่องจากผ่านการศึกษาและพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอน 
 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

พัฒนาขึ้น พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม สมมติฐานท่ีตั้งไว้

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรดล ภูบานเช้า (2552) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประยุกต์ใช้แนวคิดตามเทคนิค STAD และเทคนิค LT  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดข้ันสูง และความมีวินัยสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะความรู้ (5E) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนได้มี

ความสนุกสนานในการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรัจจ์ แสนคํา (2560) ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปืท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิด LT อยู่ในระดับมาก 
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8. ข้อเสนอแนะ 
  

ผู้วิจัยเห็นว่าควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิขาเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีเนื้อหาครบตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาได้กําหนด ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้

น่าสนใจย่ิงข้ึน ควรเพ่ิมสิ่งดึงดูดความสนใจให้มากข้ึน หรือประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ หรือรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และอาจพัฒนาบทเรียนเป็นแบบออนไลน์เพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตามเวลาท่ีผู้เรียนต้องการ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย EDMODO ร่วมกับการเรียนรูแ้บบผสมผสานรายวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย edmodo ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย edmodo ท่ีพัฒนาข้ึน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3) เพ่ือศกึษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย edmodo ท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ บทเรียน edmodo 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบสถิติที (t-test)  

ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนด้วย edmodo 
พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วย edmodo มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และ 2) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ด้วย edmodo โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.65, S.D. = 0.49) 

 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน  เอ็ดโมโด  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

The purposes of the research were to 1) To develop learning achievement with edmodo together 
with blended learning Information Technology For Mathayom 2 students. 2) To compare learning achievement 
Before and after school Of learners learning with edmodo developed in information technology For Mathayom 
2 students. And 3) To study the satisfaction of learners studying with edmodo developed using random 
selection methods Tools used include edmodo lessons, tests before class. post test Information Technology 
For Mathayom 2 students. The statistics used in data analysis are mean, standard deviation. Statistical 
test fee at (t-test) 

The research findings showed that 1) Learning achievement before and after learning of students 
who have a lesson with edmodo found that students studying with edmodo had higher post-study scores 
than before learning at the statistical significance of .05. and 2) The satisfaction of students with online 
lessons with edmodo is very good. ( X = 4.65, S.D. = 0.49) 

 
Keywords:  blended learning, Edmodo, information technology 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ประกอบกับ

จํานวนผู้ใช้งานท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนไปทุกวัน ทุกคนมีอิสระท่ีจะเข้าไปแบ่งปันความรู้ และเลือกเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปเผยแพร่

ความรู้ท่ีตัวเองต้องการสื่อสาร และนําเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูกปิดกั้น นับเป็นยุค 2.0 ท่ีครูต้องตระหนักกับการ

เปลี่ยนถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลคงท่ี (Static Content) เข้าสู่ยุคของข้อมูลท่ีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา (Dynamic Content) แนวคิดการนําสื่อสังคม (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็น

กลยุทธ์ท่ีสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพราะ

ปัจจุบัน Social Media ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ท่ีเปิด

โอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ

การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด ดังนั้น การนําเทคโนโลยี Social Media มาใช้
เป็นเครื่องมือสื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสมารถ
เข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงจะทําให้เกิดระบบ  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                      
(นฤพนธ์ สายเสมา, 2556) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 67 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาการผลิตและการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ท่ี

คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ขอ้งคนไทย” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.2557,ออนไลน์) 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนําเว็บไซต์ Edmodo.com มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เทคโนโลยีสาระสนเทศ เนื่องจาก Edmodo.com เป็นเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีมี

ระบบรักษาความปลอดภัย สมารถติดต่อสื่อสารทํางานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสาร

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจาการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย edmodo ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย edmodo ท่ีพัฒนาข้ึน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย edmodo ท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้

ได้แก่ บทเรียน edmodo แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อยู่ในระดับดี 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
      4.1.1 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับ Edmodo 
      Edmodo คือ เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
สําหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสารทํางาน

ร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา

เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกท้ังผู้ใช้ไม่ต้องติดต้ังและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง Edmodo เปิดให้บริการ

ฟรีแก่ผู้เรียนผู้สอนท่ัวประเทศ เม่ือสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเร่ิมใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ทันที โดยไม่มีการจํากัดจํานวนชั้น

เรียนและจํานวนผู้เรียนในชั้น รวมท้ังไม่จํากัดพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากน้ียังสามารถรองรับปริมาณการใช้งาน

จํานวนมากได้พร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ (ครูวันดี กุมภาพันธ์, 2555) 
      เป้าหมายสําคัญของ Edmodo คือ การใช้ประสิทธิภาพของสังคมออนไลน์ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดการ

ห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้ ความสามารถของ Edmodo ประกอบด้วย ระบบสมาชิก ระบบการจัดการชั้นเรียน 
ระบบข่าวประกาศสําหรับชั้นเรียน ระบบเอกสารการสอนสําหรับชั้นเรียน ระบบเว็บบอร์ดสําหรับชั้นเรียน ระบบกลุ่มผู้เรียนใน

ชั้นเรียน ระบบจัดการแบบฝึกหัด (การบ้าน) และระบบบันทึกการเรียนรู้ (ครูวันดี กุมภาพันธ์, 2555) 
           4.1.2 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
      การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 
2005) ให้คําจํากัดความของการเรียนแบบผสมผสานว่ามีสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนําเสนอออนไลน์ระหว่างร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 
79 คําอธิบายของการเรียนแบบผสมผสาน คือ การเรียนท่ีผสมการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน โดยท่ีเนื้อหาส่วน

ใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ใช้การอภิปรายออนไลน์และมีการพบปะกันในชั้นเรียนบ้าง และมีส่วนท่ีน่าสนใจว่าการอภิปราย

ออนไลน์ถือเป็นการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์เช่นกัน สําหรับการเรียนในรูปอ่ืน ๆ อย่างเช่น การเรียนแบบปกติจะไม่มีการส่งผ่าน

เนื้อหาออนไลน์ การเรียนแบบใช้เว็บช่วยสอนจะมีการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ร้อยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลน์มีการ

ส่งผ่านเนื้ อหาร้อยละ 80 – 100 Charles R. Graham ( Graham, 2012) มหาวิทยาลัย  Brigham Young University 
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Michael B. Horn and Heather Staker ( Horn and Staker, 2011) แห่ง Innosight 
Institute ได้นิยามเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานของผู้เรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรู้ ท่ีผู้ เรียนได้รับมวล

ประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยนักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรู้

ด้วยตนเองท้ังในด้านเวลา สถานท่ี แนวทางการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง Radames Bernath (Bernath, 2012) 
  สรุปว่า การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended Learning หมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการผสมผสาน

ระหว่างการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน 
 

 4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 วลีรัตน์ เกิดวิชัย (2552) ได้ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลน์ เรื่องคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 81.43/80.89 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 ธนินทร์ ระเบียบโพธ์ิ และเอกชัย แซ่จึง (2556) ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดการการเรียนการ

สอนแบบ m-Learning มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาค้นคว้าการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Collaborative Learning) 2) เพ่ือศึกษาค้นคว้าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าเชื่อมถึงกัน 3) เพ่ือสร้าง

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Collaborative Learning) ซ่ึงผลวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อระบบจัดการการเรียนการสอนแบบ m-Learning มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 
 พิสมัย หาญมงคลพิพัฒน์ (2558) ได้ทําการวิจัยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีลงทะเบียน

และเรียนวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557  จํานวน 30 คน ผลการวิจัย นิสิตมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่าวสังคม ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.69) 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
     5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรีท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังหมด 101 คน 
     5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิยา ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ซ่ึงผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่ม (Sample Random Sampling) ซ่ึงผู้วิจัย
ได้พิจารณาคะแนน GPA เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางจนมาถึงระดับเก่ง  
 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสรเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
      5.2.2 แบบประเมินหาคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคผลิตสื่อของบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
      5.2.3 สื่อบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
      5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.2.5 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

 5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
       5.3.1 ขั้นการวิเคราะห์ วิเคราะห์ตัวผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

      5.3.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน สื่อท่ีจะใช้สําหรับสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
      5.3.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาเนื้อหาบทเรียน 
      5.3.4 ขั้นการนําไปใช้ นําเคร่ืองมือไปหาค่าความเชื่อม่ันโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองนําบทเรียนมา 

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิของบทเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยบทเรียน edmodo วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน  
 

  5.3.5 ขั้นการประเมินผล แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เรียน 
 

 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียน edmodo เรื่องเทคโนโลยีสารสนทศเพ่ือการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะท่ี 1 โดยนําข้อมูลจากการศึกษา 
และวิเคราะห์ มาพัฒนาสื่อบทเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ
เครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังภาพท่ี 2 

 

                  
 

ภาพที่ 2 หน้าหลักของบทเรียน 
 จากภาพท่ี 2 บทเรียนedmodo ท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ หน้าบทเรียนหน้า

แบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน เกมเสริมทักษะ 
 

ตารางท่ี 1 ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของบทเรียน edmodo 
ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหาของบทเรียน 4.93 0.27 มากท่ีสุด 
ด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียน 4.93 0.27 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ซ่ึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสม

ของบทเรียนด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.93, S.D. = 0.27) และความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของบทเรียน edmodo ด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.93, S.D. = 0.27) 
 

 6.2 ผลการทดลองใช้บทเรียน edmodo วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ด้วย edmodo เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์

ด้วยค่าสถิตพ้ืินฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. df t sig 

ทดสอบก่อนเรียน 30 30 13.57 2.31 29 
16.24* .00 

ทดสอบหลังเรียน 30 30 23.30 2.89 29 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 13.57 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 23.30 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 6.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน 
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน edmodo หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น 

จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ด้วย edmodo 
รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 .ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.72 0.46 ดีมาก 
2 .ความพึงพอใจด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.56 0.52 ดีมาก 
3 .ความพึงพอใจด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียน 4.67 0.49 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือ พิจารณา พบว่าระดับท่ีผู้เรียนมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด คือด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.72, S.D. = 0.46) รองลงมา คือความพึงพอใจด้านประโยชน์จาก

การเรียนด้วยบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.67,S.D. = 0.49) และด้านเทคนิคการนําเสนอมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.56, S.D. = 0.52) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียน       
ไทรโยคน้อยวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มี
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.93, S.D. = 0.27) และผลการ
ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.93, S.D. = 0.27) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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7.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี      
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 13.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.31 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า

เท่ากับ 23.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.89 
7.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2/1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49 
 
8. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

8.1 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย edmodo ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 3 คน ซ่ึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อ

ความเหมาะสมของบทเรียนมีดังนี้ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.93, S.D. = 0.27) 
และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของบทเรียน ด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.93, S.D. = 0.27) เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาจากหนังสือความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ศึกษา

หลักการวิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจากเอกสารการวิจัยต่าง ๆ กําหนดเนื้อหา

ของบทเรียนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผู้วิจัยได้ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้จึงทําให้บทเรียนออนไลน์

ออกมามีคุณภาพ 
8.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่ท่ี .05 

จากท่ีผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ให้คําแนะนํา ต่อบทเรียน edmodo เพราะทําให้ผู้วิจัยได้ทําการสร้างและพัฒนาบทเรียนเรียน 
edmodo ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จึงทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียน edmodo ได้
อย่างมีคุณภาพ และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ( X =13.57, S.D.= 2.31) 
และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ ( X  = 23.30, S.D. = 2.89) โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 16.24 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร ฤทธิเดช (2547) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชนิดของคําในภาษาไทย ซ่ึงคะแนนผู้เรียนท่ีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .01 

8.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน edmodo ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.65, S.D. = 0.49) เน่ืองจากบทเรียน 
edmodo ตอบสนองผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย หาญมงคลพิพัฒน์ 
(2558) ได้ทําการวิจัยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.33, SD. = 0.69) นิสิตมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่าย

สังคมออนไลน์ edmodo นิสิตมีค่าระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนด้วย

เว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ edmodo มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างจากเดิม นิสิตสามารถหาความรู้สรุปแนวคิด

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกในกลุ่มได้ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ควรนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนไปเผยแพร่ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ  
9.2 ควรนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้กับเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในวิชาอ่ืน ๆ  
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9.3 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับความรู้ของผู้เรียน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการการผลิตไบโอเมทานอล 
จากก๊าซชีวภาพ  

Economic Feasibility Study of Bio-methanol Production from Biogas 
 

รุจิรา จิตรหวัง1  กมลรัตน์ หลีเห้ง1*  กันทิมา เกริกเกียรติสกุล1  จิราพร ฉลองธรรม1  
อนันตชัย วรรณจําปา1  และรุจิโรจน์ ธรรมนิทรา2 

 
1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี  

2ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
*kamonrat@tistr.or.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้ฐานกําลัง

การผลิต 10,000 ลิตรต่อวันเป็นฐานการคํานวณ ภายในกระบวนการตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นวัสดุท่ีมีมูลค่าสูง อีกท้ังก๊าซท้ิงมีองค์ประกอบ
และศักยภาพในการผลิต จึงได้ทําการศึกษาผลกระทบของราคาและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการป้อนกลับ (recycle) 
ของก๊าซท้ิงกลับสู่กระบวนการ โดยทําการศึกษาการป้อนกลับ ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ตามลําดับ จากนั้นนํามาคํานวณหา
ขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมในระดับ 10,000-20,000 ลิตรต่อวัน พบว่าเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด B มีเสถียรภาพ
มากกว่า 500 ชั่วโมง การป้อนกลับหมด (100% Recycle) และขนาดกําลังการผลิต 20,000 ลิตรต่อวัน มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยให้ค่า NPV เท่ากับ 174.22x106, IRR เท่ากับ 33.3%, ROI เท่ากับ 19.4%, และ PB เท่ากับ 3.13 ปี ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์  ไบโอเมทานอล  ก๊าซชีวภาพ  กระบวนการป้อนกลับ 
 

Abstract 
 

This research aims to study economic feasibility of bio-methanol production from biogas under 
capacity 10,000 liters per day (Elementary calculation). The effects of economic feasibility have been 
studied such as price of catalyst, stability of catalyst, and recycle process (The percentages of recycle 
process studies are 0, 25, 50, 75, 100, respectively). Then, the optimize capacity are calculated in rage 
10,000-20,000 Liters per day. The result showed that the catalyst B (stability of catalyst is higher than 
500 hours) with 100% recycle process. The best capacity is obtained for 20,000 liters per day with NPV 
(174.22x106), IRR (33.3%), ROI (19.4%) and PB 3.13 years, respectively.  
 
Keywords: economic feasibility, bio-methanol, biogas, recycle process 
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1. บทนํา  
 

พลังงานเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์และมีแนวโน้มความต้องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ใน
ปัจจุบันพลังงานจากฟอสซิลเป็นพลังงานท่ีนํามาใช้อย่างแพร่หลายและนําไปสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงก่อให้เกิด

สภาวะโลกร้อน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 76 และก๊าซมีเทนร้อยละ 16 (IPCC, 2014) จาก
สาเหตุดังกล่าว ทําให้ท้ังภาครัฐและเอกชนมีความสนใจในการนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิต
พลังงานสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า 

เมทานอล (methanol) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถใช้เป็นสารต้ังต้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

ของหลายอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ นอกจากน้ีเมทานอลมีคุณสมบัติในการเผาไหม้ท่ีดี จึงเหมาะต่อการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

เหลวสะอาด รวมท้ังสามารถใช้เป็นตัวกลางสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอล (Karelovic, A, 
2012: 109) 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

งานวิจัยมุ่งเน้นการประเมินความเป็นไปได้ของการต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กําลังการผลิตไบโอเมทานอลในระดับอุตสาหกรรม 
โดยศึกษาผลกระทบของราคาตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการป้อนกลับของก๊าซท้ิงจากกระบวนการ (recycle process) และ
ขนาดกําลังการผลิตของกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยการผลิตไบโอเมทานอล (Bio-methanol) หรือเมทานอลจากแหล่งพลังงานสะอาดได้รับความสนใจในการ

วิจัยอย่างกว้างขวาง โดยหนึ่งในแหล่งพลังงานสะอาดท่ีมีศักยภาพในการผลิตไบโอเมทานอล คือ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ 
(biogas) ซ่ึงมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน ร้อยละ 55 – 70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30 – 45 (Alves, H.J.  et al, 
2013: 5215, Johnson, G.B.  et al, 2016: 219) พบว่า ไบโอเมทานอลท่ีผลิตได้มีความบริสุทธ์ิประมาณร้อยละ 97-98 
(Jitrwung et al., 2017) 

นอกจากองค์ความรู้ในการผลิตไบโอเมทานอลแล้วนั้น ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Feasibility 
study) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีถูกให้ความสําคัญและศึกษา ใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินในการต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กําลังการผลิตไบโอ 
เมทานอลในระดับอุตสาหกรรม  ปัจจัยจากกระบวนการผลิตมีอยู่หลายปัจจัยท่ีต้องคํานึกถึง แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้

มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของราคาตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการป้อนกลับของก๊าซท้ิงจากกระบวนการ (recycle process) และ
ขนาดกําลังการผลิต ท่ีส่งผลต่อความเป็นไปได้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ โดยอ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐานจากกระบวนการผลิตไบโอ 
เมทานอลกําลังการผลิต 1 ลิตรต่อวัน (Tamnitra et al, 2018) 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Feasibility study) โดยปัจจัยท่ีศึกษาประกอบด้วย ราคา
ของตัวเร่งปฏิกิริยา, กระบวนการป้อนกลับของก๊าซท้ิงจากกระบวนการ (recycle process), และขนาดกําลังการผลิต ท่ีส่งผล

ต่อการประเมินเพ่ือพิจารณาการตัดสินใจการลงทุน โดยใช้สมมุติฐานแสดงดังตารางท่ี 1 ภายใต้กําลังการผลิตไบโอเมทานอล 
10,000 ลิตรต่อวัน อัตราส่วนก๊าซชีวภาพ (ก๊าซมีเทนต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เท่ากับ 55/45 และสินทรัพย์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินการ (CAPEX) หมายรวมถึงค่าปฏิกรณ์ ถังพักระบบท่อ และอุปกรณ์การให้ความร้อนและความเย็น เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 สมมติฐานการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น* 

ASSUMPTION AMOUNT  UNIT 

 Simulation Assumption 

Production day per year 330  Days 

Selling day per year 330  Days 

Methanol rate 10,000  L/D 

Price Methanol 14.00  THB/kg 

Price Biogas (CH4/CO2=55:45) 3.00  THB/m3 

Cost Index 0.39  
 

 Economic Assumption 

Depreciation 10  Years 

Demand growth rate 5%  % 

Incremental fixed costs 1,000,000  THB 

SG&A growth rate 1%  % 

WACC (or interest rate) 7%  % 

Tax Rate 20%  % 

Cash conversion cycle (CCC) 50  Days 

Capital Expenditures (CAPEX) 66.78  MTHB 

* สมมุติฐานในการจําลองการคํานวณโดยใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการนําก๊าซชีวภาพและก๊าซเหลือท้ิงมาร่วมกันผลิต

ไฟฟ้าใช้ในระบบโรงงาน อีกท้ัง ยังไม่ได้รวมงบประมาณการซ่อมบํารุงหรือต่อเติมกระบวนการในแต่ละปี 
 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคํานวณโดยใช้การอ้างอิงข้อมูล

จําลองรูปแบบจลน์ศาสตร์ (Tamnitra et al, 2018) ร่วมกับเคร่ืองมือการคํานวณทางเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน ได้แก่ มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (The Internal Rate of Return method, IRR), ผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (Return on Investment, ROI), และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) ดงัแสดงในสมการ (1)-(4)  

       (1) 
NPV  หมายถึง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
C0  หมายถึง เงินลงทุนเร่ิมแรก 
Ct  หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิในช่วงเวลา t 
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r  หมายถึง เงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของบริษัท  
t  หมายถึง ระยะเวลา  

        (2) 
I  หมายถึง เงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก   
Ct  หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิในช่วงเวลา t  
n  หมายถึง จํานวนงวดดอกเบี้ย/จานวนปี  
r  หมายถึง อัตราผลิตทดแทนโครงการ  
t  หมายถึง ระยะเวลา 

ROI = [(รายรับ – ต้นทุน)/ต้นทุน] x 100       (3)  
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนคร้ังแรก/เงินสดเข้าสุทธิต่อปีหลังภาษี     (4) 

 
5. ผลการวิจัย 

 

แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ทําให้สามารถเลือกแนวทางของกระบวนการผลิตไบโอเมทานอล ท่ี
เหมาะสมและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาผลกระทบท่ีส่งผลต่อตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 
(NPV, IRR, PB, ROI) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 

5.1 ผลกระทบของราคาตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีส่งผลต่อความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
กระบวนการการผลิตไบโอเมทานอลท่ีทําการศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ซ่ึงมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดท่ี 1 

และชนิดท่ี 2 ในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ ขั้นตอนแรก คือ การนําก๊าซชีวภาพ (อัตราส่วนก๊าซมีเทนต่อก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 55/45 %v/v) มาทําปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นก๊าซสังเคราะห์ภายใต้อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียลและ
ความดันบรรยากาศ ภายใต้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดท่ี 1 ขั้นตอนท่ีสอง ก๊าซสังเคราะห์ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาท่ี 1 ถูกอัดความดัน
เพ่ือทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียล และความดัน 40-50 บาร์ ภายใต้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดท่ี 2 ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบ

โอเมทานอล  
พบว่า ปัจจัยของตัวเร่งปฏิกิริยามีผลกระทบ 2 ด้านต่อกระบวนการ คือ 1) ราคาตัวเร่งปฏิกิริยา 2) อายุหรือ

เสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ในการศึกษาน้ี เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดท่ี 2 นั้นมีความคุ้มค่าและใช้งานภายในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว จึงไม่นํามา

เป็นปัจจัยในการพิจารณา สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดท่ี 1 โดยคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด A และ ชนิด B ในการทดสอบ 
 

ตารางท่ี 2 ราคาและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยารีฟอร์มมิง 
Type of catalyst Cost /kg (Baht) Stability (Semi-Pilot scale) (hr) 

Catalyst A 2,581 100 
Catalyst B 600 >500 

พบว่า เม่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด A ท่ีอายุการใช้งานน้อยกว่า 100 ชั่วโมง ส่งผล
กระทบต่อความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ด้านลบหรือไม่คุ้มค่า ดังแสดงในตารางท่ี 3 สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด B นั้นให้ค่า

การประเมินของ NPV (0.66x106), IRR (7.2%), ROI (0.2%) ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นความคุ้มค่าถ้าเลือกตัวเร่งปฏิกิริยา

ชนิด B มาใช้ในอุตสาหกรรมและสามารถทําให้สามารถตอบแทนการลงทุนได้ภายใน 7 ปี 4 เดือน (PB = 7.33 ปี) 
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ตารางท่ี 3 ผลกระทบของชนิดตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีส่งผลต่อความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
Type of catalyst NPV (x106) IRR ROI PB 
Catalyst A -9,816 - -66.4% - 
Catalyst B 0.66 7.2% 0.20% 7.33 y 

5.2 ผลกระทบของกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) ที่ส่งผลต่อตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
พบว่าก๊าซท้ิงจากกระบวนการเป็นก๊าซท่ีมีองค์ประกอบของก๊าซ CO/CO2/H2 (33/33/34) ซ่ึงมีศักยภาพในการผลิต

เมทานอล ดังนั้นทําการนําก๊าซท้ิงป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการท่ีมีผลต่อการผลิตไบโอเมทานอลและศึกษาผลกระทบต่อความ

คุ้มทุนอย่างไร  ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลกระทบของกระบวนการป้อนกลับ (recycle process)  
%Recycle NPV (x106) IRR ROI PB 
No Recycle -0.87 6.7% -0.2% 7.46 y 
25% Recycle 1.73 7.5% 0.4% 7.24 y 
50% Recycle 14.17 11.0% 3.5% 6.30 y 
75% Recycle 26.76 14.2% 7.0% 5.57 y 
100% Recycle 35.79 16.5% 9.7% 5.15 y 
*CAPEX: 66.78 MTHB  
  

พบว่าการเพ่ิมปริมาณการป้อนกลับ (recycle) กลับเข้ากระบวนการช่วยเพ่ิมความเป็นไปได้ของค่า NPV, IRR, ROI 
และ PB ซ่ึงการป้อนกลับทําได้ถึงร้อยละ 100 และสามารถเพิ่มผลตอบแทน IRR 6.7% เป็น 16.5% และระยะเวลาการคืนทุน

ลดลงจาก 7.46 ปี เป็น 5.15 ปี 
 

5.3 ผลกระทบของขนาดกําลังการผลิตไบโอเมทานอลต่อค่าความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
กําลังการผลิตไบโอเมทานอลเป็นปัจจัยท่ีต้องทําการศึกษา เนื่องจากขนาดของบ่อก๊าซชีวภาพในประเทศไทยส่วน

ใหญ่มีกําลังการผลิตท่ี 10,000-50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น ขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมต่อไบโอเมทานอลควรเป็น

เช่นไร 

ในกรณีศึกษาและสืบค้นข้อมูล พบว่า ก๊าซชีวภาพท่ีเหลือจากบ่อก๊าซท่ีมีศักยภาพในการนํามาผลิตไบโอเมทานอลอยู่

ในระดับ 10,000-20,000 ลิตรต่อวัน จากนั้น สามารถนํามาคํานวณผลความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์แสดงดังตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ขนาดกําลังการผลิตไบโอเมทานอลที่มีความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (กรณีป้อนก๊าซท้ิงกลับเข้าสู่

กระบวนการ 100 %) 
Methanol(L/D) NPV (x106) IRR ROI PB 
10,000 54.33 19.2% 11.2% 4.68 y 
12,000 77.58 22.7% 13.6% 4.19 y 
14,000 101.28 25.7% 15.5% 3.83 y 
16,000 125.33 28.5% 17.1% 3.54 y 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
Methanol(L/D) NPV (x106) IRR ROI PB 
18,000 149.65 31.0% 18.3% 3.32 y 
20,000 174.22 33.3% 19.4% 3.13 y 
 

พบว่า ท่ีกําลังการผลิต 10,000-20,000 ลิตรต่อวัน ยังคงให้ค่าความเป็นไปได้ท้ังหมดอยู่ในขอบเขตของการลงทุน 
โดยมี NPV ในช่วง 54.33x106 - 174.22x106, IRR ในช่วง 19.2-33.3%, ROI ในช่วง 11.2-19.4%, และ PB ในช่วง 4.68-3.13 ปี 
 
6. สรุปผลการการวิจัย 
  

การศึกษาผลกระทบของราคาตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการป้อนกลับของก๊าซท้ิงกลับสู่กระบวนการ และขนาดกําลัง

การผลิตท่ีส่งผลต่อความเป็นไปทางเศรษฐศาสตร์นั้น พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด B มีความเหมาะสม การป้อนกลับสามารถ

ป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการได้ 100 % และขนาดกําลังการผลิต 20,000 ลิตรต่อวัน ให้ค่าความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์

สูงสุด คือ NPV เท่ากับ 174.22x106, IRR เท่ากับ 33.3%, ROI เท่ากับ 19.4%, และ PB เท่ากับ 3.13 ปี ตามลําดับ ทําให้

ทราบแนวโน้มความเป็นได้ในการลงทุนเชิงการค้าซ่ึงสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและสามารถนําข้อมูลดังกล่าว

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาผลกระทบในเชิงการตลาดต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาส่วนของความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของกระบวนการการผลิตไบโอเมทานอล

จากก๊าซชีวภาพ โดยต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกและการประเมินมูลค่า

งบประมาณด้านระบบซ่อมบํารุงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือนํามาซ่ึง

ข้อมูลความเป็นไปได้ท่ีมีความแม่นยํามากข้ึนซ่ึงสามารถนําไปใช้ประกอบการลงทุนต่อไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือทราบถึงข้อมูลท่ัวไปและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการของงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 294 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.10 ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.66 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 32.65 
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียน 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.46 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานทะเบียนและวัดผล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านความเชื่อม่ัน/ความไว้ใจ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.22) รองลงมา
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ( X = 4.19) ด้านการเข้าถึงบริการ ( X = 3.89) ด้านอัธยาศัยไมตรี ( X = 3.76) เม่ือนํามา
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ยกเว้นจําแนกตามอายุ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท้ังภาพรวมและรายด้าน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  คุณภาพการให้บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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Abstract 
 

 The proposal of this quantitative research is to study about the information and satisfaction of 
the student who has experienced with service of the office of academic promotion and registration at 
Nakhon Pathom Rajabhat University with the sample size of 294 persons by using a questionnaire as a 
tool. The result of this research found that most of the respondents are female or can be calculated as 
55.10%, age between 18-20 years old, or can be calculated as 49.66%, and most of them are second year 
students, or can be calculated as 32.65%. Moreover, most of the respondents are frequently used the 
service of the office of academic promotion and registration at Nakhon Pathom Rajabhat University 
approximately 1-2 time per week, or can be calculated as 39.46%. The satisfactory level of service quality 
can be found as a high level ( X  = 3.61). However, when considered in each aspect can be found that 
all aspects were satisfied at the same level. In the part of confidence or trust, can be found with the 
highest satisfaction level ( X  = 4.22), however, followed by the part of the concreteness of service 
( X  = 4.19), service access ( X  = 3.89), hospitality ( X  = 3.76). After analyzed with one-way ANOVA, it was 
found that all aspects were statistically different at .05 except that they were classified by age, with no 
significant difference in both overall and individual aspects. 
 
Keywords: satisfaction, service quality, Nakhon Pathom Rajabhat University 
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1. บทนํา 
 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างบุคลากรท่ีจะเป็นพลังในการพัฒนาให้กับประเทศชาติ ประกอบ

กับการสร้างคุณภาพของการศึกษานั้นจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เป็นผู้นําด้านสังคม  
การพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น เป็นสิ่งท่ีสําคัญและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองในด้าน

ต่าง ๆ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของสํานักคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาท่ีจะต้องส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนท่ีทําให้การศึกษากว้างขวางและทั่วถึงมากย่ิงข้ึน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีวิสัยทัศน์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของ

ท้องถ่ิน เป็นสถาบันท่ีมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในแต่ละสาขาวิชา สร้างบุคลากรท่ี

มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่หยุดท่ีจะขวนขวาย 
เพ่ือนําความรู้ความสามารถท่ีจะนําไปพัฒนาประเทศต่อไป ในการจัดระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายยังต้องจัดการด้านงาน

บริการนักศึกษา โดยเฉพาะงานทะเบียนและวัดผล ซ่ึงมีหน้าท่ีให้การบริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา

จนกระทั่งจบการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีให้ความสําคัญกับคุณภาพการให้การบริการ บิทเนอร์และฮับเบิร์ท (Bitner and 
Hubbert, 1994) ได้ให้ความเห็นว่า คุณภาพการให้บริการ คือความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความ

เป็นเลิศขององค์กรและบริการที่องค์การจัดให้ลูกค้า งานทะเบียนและวัดผลเป็นงานท่ีมีความสําคัญอย่างมากต่อนักศึกษาและ

มหาวิทยาลัย จึงต้องการมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจทําการวิจัยโดยสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน

และวัดผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือท่ีจะนําผลวิจัยไปพัฒนาการให้บริการ พัฒนาบุคลากรของงาน

ทะเบียนและวัดผลให้สอดคล้องกับความต้องการนักศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือทราบถึงข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2. เพ่ือทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครปฐม 
 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่
สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกท่ี

แท้จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจน้ันได้ มีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังน้ี 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึง

พอใจของมนุษย์คือความพยายามท่ีจะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนต้องการ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
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กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม 
ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี

ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าท่ีตรงต่อความต้องการของบุคคลจึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ง

เราจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจใน

การบริการไว้ในบทเรียนวิชาจิตวิทยาบริการว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซ่ึงหมายความโดย

ท่ัว ๆ ไปว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการและความพึงพอใจใน

งานของผู้ปฏิบัติงานบริการ ซ่ึงนับว่าความพึงพอใจท้ังสองลักษณะมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการ

ดาเนินงานบริการให้ประสบความสําเร็จ เพ่ือสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการให้บริการ  
แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึง

พอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) คุณค่าของลูกค้า (customer value) 
(Cronin, and Taylor, 1992; Zeithaml, Parasuraman, and Berry, 1990) ตามแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ความพึงพอใจ

ของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดข้ึน ส่วนแนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองคุณภาพการ

ให้บริการ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการท้ัง

สองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความ

คาดหวังท่ีผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการ

ให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด  
บิทเนอร์ (Bitner, 1995) ซ่ึงอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีได้เคยทําการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดย

ผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ โดยประการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพ

การให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐาน 3 แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถ

พิจารณาได้จากท้ังสามองค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะท่ีสอง คุณภาพการให้บริการ พิจารณา

ได้จากตัวชี้วัดซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ (service quality) 
ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผู้เขียนพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจทําการศึกษาคุณภาพการให้บริการ

จากแนวคิดพ้ืนฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดท่ีสอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัวแบบ SERVQUAL ท่ีเสนอ

โดยซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ คําถามท่ีมักเกิดข้ึนต่อมาก็คือ เราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้น คําตอบก็คือ เราจะวัดโดย
อาศัยแนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีสําคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์จองการวัด โดยเฉพาะในประเด็นความต้องการ

นําข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์นั่นเอง เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุปท่ัวไปจากการวิจัยเท่าท่ีปรากฏ ดูจะ
รองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพการให้บริการในกรอบการมองเรื่องคุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาจากประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาการ

จัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,105 คน คํานวณตัวอย่างได้จํานวน 
294 คน (Yamane, 1967) 
 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการให้บริการ 
  2)  เตรียมข้อมูลและนําข้อมูลท่ีได้จากการประมวล เพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อ โครงสร้างของแบบสอบถามและ

ขอบเขตเน้ือหา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมนั้นมาสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ   
  ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ความถ่ีในการใช้บริการ เป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครปฐม เป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ ดา้นความเชื่อม่ัน/ไว้ใจ ด้านการเข้าถึงบริการ และด้านอัธยาศัยไมตรี  
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิดให้เขียนแสดงความคิดเห็น 
 

 5.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1) นําแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสถิติจํานวน 3 คน ตรวจความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา (content validity) และภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแต่ละข้อ

ของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 
  2) การทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน โดยคณะผู้วิจัยได้นําเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปทํา

การทดสอบกับนักศึกษาคณะอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค เพ่ือดูความเชื่อม่ันว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.955 แสดง
ว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ชั้นป ี
- ความถ่ีในการใช้บริการ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของ
งานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
- ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
- ด้านความเชื่อม่ัน/ไว้ใจ      
- ด้านการเข้าถึงบริการ 
- ด้านอัธยาศัยไมตร ี
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 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดย ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
                   2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือทราบถึงข้อมูลท่ัวไปและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการของงาน

ทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 55.10 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.90 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมามีอายุ

ระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.67  มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมาอยู่
ในระดับ ชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 30.95 และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการงานทะเบียน 1-2 
ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.46 รองลงมา น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.85 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การให้บริการงานทะเบียนและวัดผล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านความเชื่อม่ัน/ความไว้ใจ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.22) รองลงมา
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ( X =4.19) ด้านการเข้าถึงบริการ ( X =3.89) ด้านอัธยาศัยไมตรี ( X =3.76) และพิจารณา

รายละเอียดรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านมีอัธยาศัยไมตรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X =3.52) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย เจ้าหน้าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ( X =3.55) 
รองลงมาเจ้าหน้าท่ีมีการใช้วาจาท่ีสุภาพเรียบร้อย ( X =3.53) เจ้าหน้าท่ีมีจิตใจท่ีเอ้ืออารีต่อการให้บริการและเจ้าหน้าท่ีมีการ

ให้บริการอย่างเต็มอกเต็มใจ( X =3.50) ด้านความเช่ือม่ัน/ความไว้ใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.72) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเจ้าหน้าท่ีเห็นความสําคัญของนักศึกษา ( X =3.87) รองลงมานักศึกษา

เกิดความม่ันใจในการให้บริการ ( X =3.73) การบริการท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษา ( X =3.72) และเจ้าหน้าให้บริการ

ตรงต่อเวลา/รักษาเวลา ( X =3.56) ด้านการเข้าถึงบริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.61) และเม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีการรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน ( X =3.70) รองลงมา คือ เวลาเปิด-
ปิดท่ีเหมาะสม ( X =3.60) และมีความรวดเร็วในการให้บริการ ( X =3.53) และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.67) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีท่ีพักสําหรับนักศึกษาท่ีรอใช้

บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเพียงพอต่อนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.70 และสถานท่ีมีความเหมาะสม/
สะดวก/สบาย มีค่าเฉลี่ย 3.60 เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 ยกเว้นจําแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท้ังภาพรวมและรายด้าน  
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ตารางท่ี 1 ค่าสถิติ t และ ANOVA     

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
7. การอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของที่มาใช้บริการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.10 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.66 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 32.65 ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการใช้บริการงานทะเบียน 1-2 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.46 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน

ทะเบียนและวัดผล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านความเชื่อม่ัน/ความไว้ใจ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X =4.22) รองลงมาด้านความเป็น

รูปธรรมของบริการ ( X =4.19) ด้านการเข้าถึงบริการ ( X =3.89) ด้านอัธยาศัยไมตรี ( X =3.76) เม่ือนํามาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเว้นจําแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างไม่

มีนัยสําคัญทางสถิติท้ังภาพรวมและรายด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับพรรณี ศรีกลชาญ, ชัญญา อภิปาลกุล (2552) ได้ทําวิจัยเร่ือง 
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของสํานักงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของสำนักงานวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานของวรรณวิมล จงรวยสกุล (2551) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล 
กรณีศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะ มีความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี 
สุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส คณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ย้ิม
แย้มแจ่มใส ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา คณะบัญชีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ บริการ

ด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น สร้างความประทับใจและความเข้าใจท่ีดีแก่ผู้มาติดต่อคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําบริการเป็นไปตามกําหนดเวลาท่ีประกาศ รวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นยําทันเหตุการณ์ ตรงตามเวลา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ภูบุญอ่ิม (2558) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ได้พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จําแนกตาม เพศ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนจําแนกตามชั้นปีการศึกษา 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ความพึงพอใจ 

เพศ อายุ ชั้นปี 
ความถ่ีในการใช้

บริการ 
t Sig F Sig F Sig F Sig 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ -4.905* .000 2.504 .083 5.149* .000 11.829* .000 
ด้านความเชื่อม่ัน/ไว้ใจ      -2.082* .038 3.171 .059 4.799* .001 9.013* .000 
ด้านการเข้าถึงบริการ -2.489* .013 2.139 .119 4.139* .002 11.592* .000 
ด้านอัธยาศัยไมตรี -1.395* .023 2.610 .075 4.334* .002 10.617* .000 

ภาพรวม -2.215* .027 2.563 .078 4.473* .001 9.108* .000 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 

1. ด้านความเชื่อม่ัน/ไว้วางใจ ควรมีการปฏิบัติงานแบบจริงใจและแสดงออกได้ถึงความกระตือรือร้นในการให้บริการ

โดยพยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึนและต้องมีความ

รวดเร็ว ความถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน/ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมีการจัดและปรับปรุงภาพลักษณ์ต่าง ๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น มีผู้

ให้บริการอย่างเพียงพอและสถานท่ีต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณของผู้ใช้บริการ 
3. ด้านมีอัธยาศัยไมตรี ผู้ให้บริการควรมีสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสและมีการแสดงออกถึงความเต็มใจในการให้บริการ 
4. ด้านการเข้าถึงบริการ ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของการให้บริการเป็นระยะ เพ่ือทราบถึงความต้องการจัดทํา

ข้อเสนอแนะ และต้องนํามาผลท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา 
5. ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและวางแผนพัฒนานําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่

มาใช้ในการให้บริการ 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึกษา
พบว่าลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในภาพรวมมาใช้ในระดับมาก 
เม่ือจําแนกรายด้าน พบว่าด้านท่ีลูกค้าต้องการให้นํามาใช้มากเป็นลําดับ 1 ได้แก่ ด้านการสื่อสารกับลูกค้า รองลงมา คือ ด้าน
การรักษาความสัมพันธ์ และด้านการสร้างความสัมพันธ์  
 
คําสําคัญ: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง  วัสดุกอ่สร้าง 
 

Abstract 
 

The research entitles customer relationship management strategy of the construction material 
business in Phuket Province the research was conducted under the objective in order to study the customer 
relationship management strategy of the construction material business in Phuket Province. The data 
were collected by using questionnaires from 400 samples. The convenience sampling respectively. The 
results showed that customers wanted the customer relationship management strategy of the construction 
material business in the overall at a high level. Once classified by topic, The study found the first topic 
that customers want the business to be applied in sequence 1 is communication with customers, followed 
by relationship maintenance and relationship building  
 
Keywords: customer relationship management, construction materials business, construction materials 
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1.บทนํา  
   

ในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจใดก็ตามล้วนแล้วต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากความต้องการที่เพ่ิมข้ึน แต่วงจรผลิตภัณฑ์สั้นลง การแข่งขันด้านคุณภาพและ

ราคา การลดต้นทุน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการท่ี

หลากหลาย และมีข้อจํากัดมากขึ้น จึงเป็นท่ีมาของการแข่งขันท่ีเรียกว่า การแข่งขันแบบทะเลสีแดง (Red Ocean) เม่ือมอง
แบบผิวเผินอาจเข้าใจว่าการแข่งขันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทท้ังในเรื่องของรายได้และผลประกอบการ แต่ในความ

เป็นจริงแล้วกลับทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากท้ังสองฝ่าย บริษัทท่ีแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ ดังนั้น ในยุคการ

แข่งขันท่ีทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจ ไม่สามารถท่ีจะใช้ต่อสู้กันได้อีกต่อไป แต่ความสัมพันธ์กับลูกค้า

จะเป็นสิ่งท่ีสร้างความแตกต่างและจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง (กนกรัตน์ ดีศรีศักด์ิ, 2553: 7) 
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีถูกนํามาใช้เพ่ือสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ท่ีถูกต้อง เนื่องจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สามารถนําไปสู่การสร้างความ

จงรักภักดีของลูกค้า การรักษาลูกค้าให้คงอยู่และผลประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นกลยุทธ์ท่ี

สร้างความสําเร็จให้กับองค์กรต่าง ๆเป็นจํานวนมาก (ทิชัย ชัยมงคล, 2555: 1) 
  ในปัจจุบันธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีอัตราการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ร้านค้าท่ีเกิดข้ึนใหม่มีจํานวนมาก อีกท้ังวัสดุก่อสร้าง

ยังเป็นสินค้าท่ีมีความหลากหลาย ท้ังย่ีห้อและคุณภาพท่ีแตกต่างกัน เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ลูกค้า ทําให้ร้านวัสดุก่อสร้างต้อง

พัฒนาตัวเองเพื่อให้มีสินค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ประกอบกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุ

ก่อสร้างของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตมักจะซ้ือตามร้านขายรายย่อยหรือร้านค้าปลีก ใกล้บ้าน ครั้งละในปริมาณไม่

มากแต่มักจะซ้ือบ่อยครั้ง เม่ือพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทําให้มีการหันมาเลือกซ้ือจาก

ร้านใหญ่ ๆ ท่ีมีความน่าเชื่อถือและซ้ือครั้งละปริมาณมาก ๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเดินทาง เพ่ือตอบสนองตาม

ภาวะการดํารงชีวิตในปัจจุบันท่ีมีการเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา (วิลาวัลย์ ธรรมชัยเดชา, 2553: 1) จากประเด็นข้างต้น การนํา
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างมาใช้ ย่อมเป็นเคร่ืองมือท่ีมัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริงและ

สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  จากประเด็นความเป็นมาและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างสามารถนํากล

ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับลูกค้า รวมถึงสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า

และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการรักษาลูกค้า ทําให้เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดี

ต่อธุรกิจ โดยให้ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ท้ังต่อตัวลูกค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน ท้ังยังเป็นการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต  
2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต 

3. สมมติฐาน  
 

ลูกค้าต้องการให้ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตนํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในระดับมาก  
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จรินทร อ่ิมแสง (2550) ศึกษา เร่ือง ความสนใจและแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

ของลูกค้าคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสนใจและ

แนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุ

ก่อสร้าง จํากัด  เป็นการศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยรูปแบบของกิจการ ประเภทของงานก่อสร้าง ตําแหน่งงานในการ

ทํางาน อายุในการทํางาน รวมถึงความสนใจในการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมด้านท่ีให้ความรู้ 
กิจกรรมการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อบริษัท กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและยังศึกษาด้านแนวโน้ม

พฤติกรรมการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าขายตรงของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จํากัด จํานวน 129 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการทดสอบค่าที เพ่ือทดสอบ

ความแตกต่างของประชากรต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปและการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว หรือ Brown-Forsythe และหากผล

การทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแล้ว ต้องทําการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีหาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

น้อยท่ีสุดหรือดันเน็ตที นอกจากนั้น จะมีการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ คือ 1) รูปแบบกิจการที่เป็นบริษัท จํากัด ประเภทงานก่อสร้างท่ีเป็นอาคารเพ่ือท่ีพักอาศัย 
ตําแหน่งงานในการทํางานเป็นฝ่ายจัดซ้ือ/ จัดหาและมีอายุในการทํางาน 10 ปีขึ้นไป 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รูปแบบกิจการ 
ประเภทของงานก่อสร้าง ตําแหน่งงานในการทํางาน อายุในการทํางาน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์  3) ความสนใจของลูกค้าในการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ในแต่ละด้านกิจกรรมมี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ในแต่ละด้านกิจกรรม 

พรนภา โคตะโน (2556) ศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขัน

ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2) 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเก่ียวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธ์ุ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเก่ียวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย  
  

  5.1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560 ประมาณ 

14,285 คน (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ.2561)   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยนี้ คือ ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการสุ่ม

ตัวอย่าง คือ ระดับตัวบุคคล มากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้สูตรของ Yamane/  (Yamane/,  1970: 
580-581,  อ้างถึงใน ประคอง  กรรณสูต,  2548: 52-53  ค่าท่ีได้จากการคํานวณ คือ 389 ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันการสูญ

หายของแบบสอบถามในระหว่างการเก็บข้อมูลหรือการได้รับข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนจากแบบสอบถามบางฉบับ ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิม

จํานวนแบบสอบถามขึ้นเป็น 400 ชุด จากนั้นสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยพิจารณาตาม
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สัดส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้างท่ีเปิดให้บริการในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต โดยอําเภอเมือง มีสัดส่วนของธุรกิจวัสดุ

ก่อสร้างมากท่ีสุด รองลงมา คือ อําเภอถลางและอําเภอกะทู้ ตามลําดับ  
 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ดําเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนท่ีผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยจะทําการชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายถึงข้อสงสัย รวมท้ังวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน   
 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.3.1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
   5.3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากธุรกิจ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   5.3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

5.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   
    5.3.2.1 ค่าสถิติ t-test ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีเท่ากับ 2 กลุ่ม  
    5.3.2.2 ค่าสถิติ One Way ANOVA ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยใช้

การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Scheffe  
 
6. ผลการวิจัย 
 

การศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

ศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต รวมท้ังเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าท่ีเคยใช้บริการ

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี  
 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต 

ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ประกอบอาชีพรับจ้างหรือแรงงานท่ัวไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เลือกซ้ือคอนกรีต ประกอบด้วยท่อ

คอนกรีต ท่อระบายนํ้า ปูนซีเมนต์ คอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าครั้งล่าสุดท่ี

ผ่านมาเพ่ือสร้างบ้าน เหตุผลหลักท่ีทําให้เลือกซ้ือสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเพราะสะดวกในการเดินทาง ส่วนใหญ่ใช้

วิธีการตัดสินใจเอง นิยมไปเลือกซ้ือสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในวันจันทร์-ศุกร์ มักเลือกซ้ือสินค้าจากร้านจําหน่าย

วัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 8.00-10.00 น. ใช้เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ชั่วโมง มัก
ใช้บริการร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 2-3 คร้ังต่อเดือน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างใน

จังหวัดภูเก็ต คือ การซ้ือร้านเดิมประจํา และส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ังเฉลี่ย 1,001-5,000 บาท  
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6.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตตามความต้องการของลูกค้า 
  6.2.1 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มาใช้ในระดับมาก ( X =3.73) เม่ือจําแนกรายข้อ พบว่า

ข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ มีสินค้าท่ีทันสมัย ( X =3.92) รองลงมา คือ การติดต่อบริษัทเป็นไปได้

ง่ายและรวดเร็ว ( X =3.78) การติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ( X =3.73) กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ( X =3.64) และ
การมอบของขวัญในช่วงเทศกาลพิเศษ ( X =3.56) ตามลําดับ  

  6.2.2 ด้านการรักษาความสัมพันธ์ ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการรักษาความสัมพันธ์ มาใช้ในระดับมาก ( X =3.77) เม่ือจําแนกรายข้อ พบว่า

ข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ การบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ( X =4.02) รองลงมา คือ พนักงาน

พูดจาสุภาพอ่อนน้อมกับลูกค้า  ( X =3.84) การเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ( X =3.80) และการให้บริการเป็นไปอย่าง

มาตรฐาน ( X =3.79) ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ พนักงานเอาใจใส่ท่าน

เสมือนบุคคลพิเศษ ( X =3.40)       
   6.2.3 ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ

ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น มาใช้ในระดับมาก ( X =3.63) เม่ือจําแนก

รายข้อ พบว่าข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ การนําคําร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการ ( X =3.76) 
รองลงมา คือ ช่องทางการรับฟังจากลูกค้าติดต่อง่าย ( X =3.63, S.D.=0.63) การรับข้อมูลผู้ร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
( X =3.63, S.D.=0.74) และความหลากหลายของช่องทางการรับฟัง ( X =3.52) ตามลําดับ   
  6.2.4 ด้านการติดตามลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการติดตามลูกค้า มาใช้ในระดับมาก ( X =3.62) เม่ือจําแนกรายข้อ พบว่าข้อท่ี

ลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ ติดตามปัญหาลูกค้าและดําเนินการแก้ไข ( X =3.77) รองลงมา คือ 
ติดตามความพึงพอใจลูกค้าหลังได้รับการบริการ ( X =3.73) การสอบถามปัญหาเพ่ือนําไปแก้ไขการให้บริการ ( X =3.71) และ
การพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ( X =3.60) ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ ติดต่อแจ้งผลเป็นระยะ ( X =3.30)       
  6.2.5 ด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในระดับปานกลาง 
( X =3.35) เม่ือจําแนกรายข้อ พบว่าข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ การแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
( X =3.82) รองลงมา คือ การแนะนําสิทธิประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ( X =3.59) ส่วนข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้

ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผ่านทางโทรศัพท์ ( X =3.25) การแจกเอกสารใบปลิวผ่านตัวแทน

จําหน่าย ( X =3.17) และการส่งจดหมายไปยังลูกค้า ( X =2.91) ตามลําดับ 
  6.2.6 ด้านการส่ือสารกับลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านการสื่อสารกับลูกค้า มาใช้ในระดับมาก( X =3.77) เม่ือจําแนกรายข้อ พบว่าข้อท่ี

ลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ ช่องทางการชําระเงินมีความหลากหลาย ( X =4.12) รองลงมา คือ ความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ( X =3.84) ความเพียงพอของพนักงานในการให้บริการลูกค้า ( X =3.81) การให้ข้อมูล

อย่างชัดเจนแก่ลูกค้าของพนักงานบริการ ( X =3.73) ความเพียงพอของอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีจัดเตรียมไว้บริการลูกค้า ( X =3.65) 
ความพร้อมของพนักงานในการรับฟังความคิดเห็น ( X =3.64) และความเพียงพอของศูนย์บริการกับจํานวนลูกค้าท่ีมาติดต่อ 
( X =3.58) ตามลําดับ   

  6.2.7 ด้านช่องทางในการให้บริการ ลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ

ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ด้านช่องทางในการให้บริการ มาใช้ในระดับปานกลาง ( X =3.37) เม่ือจําแนก
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รายข้อ พบว่าข้อท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ีรับรองลูกค้าสะอาด ( X =3.60) ส่วนข้อท่ีลูกค้า

มีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ เครื่องด่ืมไว้คอยให้บริการลูกค้า ( X =3.15)  
 

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  6.3.1 ลูกค้าต้องการให้ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตนํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

มาใช้ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่ายอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ ลูกค้ามีความต้องการให้นําภาพรวมของกลยุทธ์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตมาใช้ในระดับมาก ( X =3.61) เม่ือจําแนกรายด้าน
พบว่าด้านท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสื่อสารกับลูกค้า ( X  =3.77, S.D= 0.41) รองลงมา
คือ ด้านการรักษาความสัมพันธ์ ( X =3.77, S.D.=0.52) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ( X =3.73) ด้านการรับฟังข้อมูลความ

คิดเห็น ( X =3.63) และด้านการติดตามลูกค้า ( X =3.62) ส่วนด้านท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํามาใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านช่องทางในการให้บริการ ( X =3.37) รองลงมา คือ ด้านการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์ ( X =3.35) ตามลําดับ 
  6.3.2 ลูกค้าท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีต่างกัน มีความต้องการให้นํากลยุทธ์การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างมาใช้แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่ายอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
กล่าวคือ ลูกค้าท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตมาใช้ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ เหตุผลหลัก ผู้ร่วมตัดสินใจ วันท่ีนิยมเลือกซ้ือสินค้า ช่วงเวลา ระยะเวลาโดยเฉล่ีย ความถ่ี พฤติกรรมการซื้อ

สินค้าและจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือสินค้าในแต่ละครั้งแตกต่างกัน มีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ

ธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตมาใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย  
 

7.1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต 
ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีเคยใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ประกอบอาชีพรับจ้างหรือแรงงานท่ัวไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพจน์ กาญจนางกูรพันธ์ (2557) ท่ีได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจําหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 36-45 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-
30,000 บาท 

 

7.2  เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต 
ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างใน

ภาพรวมมาใช้ในระดับมาก เม่ือจําแนกรายด้าน พบว่าด้านท่ีลูกค้าต้องการให้นํามาใช้มากเป็นลําดับ 1 ได้แก่ ด้านการสื่อสาร

กับลูกค้ารองลงมา คือ ด้านการรักษาความสัมพันธ์ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ด้านการ

ติดตามลูกค้า ด้านช่องทางในการให้บริการและด้านการเสนอแนะบริการท่ีเป็นประโยชน์ตามลําดับสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของพรนภา โคตะโน (2556) ท่ีได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการ

แข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการ

เกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุท่ีลูกค้ามีความต้องการให้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ในภาพรวมมาใช้ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ายกระดับการให้บริการสร้างความเข้าใจใน

ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ประกอบอาชีพรับจ้างหรือแรงงานท่ัวไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท สื่อให้เห็นว่าผู้ท่ีมาใช้บริการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของช่างก่อสร้าง 
ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างสําหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ควรเน้นกลยุทธ์ด้านการ

สื่อสารกับลูกค้า เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ตรงไปตรงมาและมีความจริงใจ แนวทางท่ีสามารถนํามาใช้กับลูกค้ากลุ่มนี้ 
คือ ความเพียงพอของพนักงานในการให้บริการ การให้ข้อมูลอย่างชัดเจนแก่ลูกค้า ความเพียงพอของอุปกรณ์ต่าง ๆท่ี

จัดเตรียมไว้บริการและความพร้อมของพนักงานในการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
 

8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  

  8.2.1 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ ดังนั้น ในการทําวิจัยคร้ังต่อไป ควรปรับเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือสอบถามถึงความ

คิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา    
   8.2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดภูเก็ตท่ีมีใช้อยู่เดิมและกลยุทธ์ท่ีลูกค้าต้องการหรือคาดหวังให้มี 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สือ่โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอําเภอบัวเชด จงัหวัดสุรินทร์ 

The marketing mix factors influencing the decision to use radio advertising 
media of business entrepreneurs in Buachet District, Surin Province 
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณา
ทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 132 ราย โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า อายุ และรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเพศ ระดับ
การศึกษา และประเภทธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ี
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the behaviors towards the decision to use radio advertising 
media of business entrepreneurs in Buachet District, Surin Province, and to study the marketing mix factors 
influencing the decision to use radio advertising media of business entrepreneurs in Buachet District, Surin 
Province. The sample of subjects consisted of 132 business entrepreneurs in Buachet District, Surin Province. 
Questionnaires were used to collect the data for this study. The data was then analyzed and results were 
shown as frequency, percentages, means, standard deviation and one-way ANOVA. The results of this 
research revealed that age and income per month influencing the decision to use radio advertising media 
of business entrepreneurs in Buachet District, Surin Province were significantly different at the level of .05. 
And sex, education and business type influencing the decision to use radio advertising media of business 
entrepreneurs in Buachet District, Surin Province were not significantly different. 

 
Keywords: organization behavior, the marketing mix factors, radio advertising media 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันสภาพการใช้สื่อโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะวิทยุได้รับ

ผลกระทบจาก New media ส่งผลให้สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยสาเหตุสําคัญมาจากการ

ฟังเพลงผ่านสื่อดิจิทัลแทน เช่น ซีดี หรือ mp3 แทนการฟังเพลง ผ่านสื่อวิทยุ ส่งผลให้จํานวนผู้ฟังวิทยุลดลงตามลําดับ จึงทํา

ให้ผู้ประกอบการสินค้าหันมาลดสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลงไป (กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ และจิรภัทร กิตติวรากูล, 2560) 
นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้หลายสถานีวิทยุได้ปิดตัวลง ซ่ึงปัญหาการแข่งขันระหว่างสื่อโฆษณา

ต่าง ๆ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อใหม่ ๆ ท่ีทําให้สื่อวิทยุกระจายเสียงต้องตระหนัก และปรับตัวในการทํางานเพื่อเตรียมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ซ่ึงธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จจําเป็นต้องวางแผนกําหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการของผู้บริโภค ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียงมีความจําเป็นต่อ

ผู้ประกอบการท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการโฆษณาของธุรกิจเพื่อให้

ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ของธุรกิจมากข้ึน ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการดําเนินงานทางธุรกิจ  
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทาง

วิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับ

ผู้วิจัย ผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้สามารถนําไปปรับใช้กับการดําเนินธุรกิจ 
การดําเนินงานของสถานีวิทยุ และการดําเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอ

บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของ

ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
 

3. สมมติฐานในการศกึษา/การวิจัย  
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคองค์กร   
พฤติกรรมการซื้อองค์กร คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนโดยองค์กรท่ีมีความต้องการซ้ือสินค้าและบริการ องค์กร

จะระบุ ประเมินและเลือกตราสินค้า เลือกผู้จําหน่าย แม้วิธีการซ้ือของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน แต่ผู้ซ้ือสามารถระบุกลุ่ม

ขององค์กรธุรกิจท่ีมีวิธีการซ้ือสินค้าในลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด (Kotler, 
2014 : 288-294) 
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   ลักษณะของตลาดธุรกิจ 
1.  ซ้ือจํานวนน้อยกว่า 
2.  ผู้ซ้ือรายใหญ่กว่า 
3.  ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์-ลูกค้าท่ีใกล้ชิดกัน แม้ตลาดธุรกิจจะมีฐานลูกค้าเล็กกว่าก็มีความสําคัญ

และพลังซ้ือเหนือกว่าตลาดผู้บริโภค 
4.  ผู้ซ้ือรวมตัวสภาพภูมิศาสตร์ 
5.  อุปสงค์ท่ีต่อเนื่อง 
6.  อุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย สินค้าและบริการท่ีจําหน่ายในตลาดมีอุปสงค์ท่ีมีความยืดหยุ่นน้อยปริมาณการ

ซ้ือไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคามากนัก 
7.  อุปสงค์มีความผันแปร อุปสงค์ในสินค้าและบริการมีแนวโน้มท่ีจะอ่อนไหวกว่าอุปสงค์ในสินค้าอุปโภค

บริโภคคือสัดส่วนความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคส่งผลให้สัดส่วนความต้องการสิ่งท่ีจําเป็นต่อการผลิตสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
8.  การซ้ือโดยอาชีพ สินค้าธุรกิจจะถูกซ้ือโดยตัวแทนฝ่ายจัดซ้ือท่ีได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายการจัดซ้ือ ข้อจํากัดและเงื่อนไขของบริษัท เครื่องมือในการซ้ือหลาย ๆ อย่าง เช่น คําขอใบเสนอราคา ข้อเสนอ 
สัญญาการซ้ือได้ดีกว่า หากผู้ซ้ือต้องการซ้ือสินค้าเป็นจํานวนมาก ใบเสนอราคามีความจําเป็นอย่างย่ิง เช่น การซ้ือบริการ 
ซัก อบ รีด เป็นต้น โอกาสท่ีจะเกิดการซ้ือท่ีคุ้มค่าก็จะมีมากข้ึนเช่นกัน ในปัจจุบันนักการตลาดได้ส่งใบเสนอราคา  พร้อม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ลงในอินเตอร์เน็ต โดยพุ่งเป้าไปท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือโดยตรง และเสนอให้ลูกค้าสามารถติดต่อ

เพ่ือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเป็นกันเอง 
9.  บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือหลายรายด้วยกัน เช่น คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้บริหาร

ระดับสูง ดังน้ันตัวแทนขายต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดี และ พร้อมท่ีจะให้บริการ 
10. ผู้ซ้ือท่ีเป็นองค์กรธุรกิจมักจะซ้ือจากผู้ผลิตโดยตรงแทนท่ีจะซ้ือผ่านคนกลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง สินค้าท่ีมี

ความจําเป็นต้องใช้เป็นประจํา เช่น การให้บริการจากธุรกิจซัก อบ รีด เป็นต้น 
11. การซ้ือแบบแลกเปลี่ยน ผู้ซ้ือท่ีเป็นองค์กรธุรกิจมักจะเลือกซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือสินค้าจากตนเช่นกัน 
12. การเช่าซ้ือ บริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่ง มักจะเช่าซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ แทนการซ้ือขาด 
13. การซ้ือซํ้าแบบปรับปรุง เป็นสถานการณ์ซ้ือท่ีผู้ซ้ือต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์การซ้ือใหม่ เป็นสถานการณ์การซ้ือท่ีผู้ซ้ือ ซ้ือสินค้าหรือบริการเป็นครั้งแรก (เช่น อาคารสํานักงาน ระบบการ

ให้บริการแบบใหม่) 
 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคองค์กร 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือขององค์กรในปัจจุบัน ผู้บริโภคอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือ

จัดหาส่ิงของมาบริโภค เพราะสืบเนื่องมาจากสิ่งกระตุ้นท่ีเกิดจากภายนอก หรืออาจเกิดจากความต้องการที่เกิดข้ึนภายใน หรือ

ท้ังสองอย่างพร้อมกัน สิ่งท่ีเป็นตัวกระตุ้นจากภายนอกก็คือ การโฆษณาด้วยภาพ สิ่งเหล่านี้ก็คือ ปัจจัยทางวัตถุ ทํานอง

เดียวกัน การบอกกล่าวชักชวน หรือการเป็นแล้วเกิดความรู้สึกอยากเลียนแบบ ก็จะเป็นตัวกระตุ้นท่ีเป็นปัจจัยทางสังคมเม่ือมี

สิ่งกระตุ้นมา กระบวนการของพฤติกรรมในการบริโภคก็จะเกิดข้ึน ในการตัดสินใจซ้ือบริการจากธุรกิจซัก อบ รีด ผู้บริโภคจะ

คํานึงถึงกระบวนการซ้ือและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (อดุลย์ จตุรงคกุล, 2551 : 127) 
สรุปได้ว่าการตัดสินใจซ้ือขององค์กร เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง อิทธิพลจิตวิทยาด้านการจูงใจ อิทธิพลของ

ตัวกระตุ้นข่าวสารด้านแหล่งข่าวธุรกิจ อิทธิพลของปัจจัยสถานการณ์ว่าจะต้องซ้ือท่ีไหน ก่อให้เกิดกระบวนการซ้ือ ซ่ึงตระหนัก

ถึงความต้องการ โดยเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา เพ่ือประเมิน

ทางเลือกก่อนการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจก่อให้เกิดการซ้ือซํ้าและบอกต่อ 
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4.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
Kotler (2014) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัท

ใช้ร่วมกับการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 4.3.1 ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของ

บริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินค้า สายการบริการ การรับประกันและการบริการหลังการขายนั้นคือส่วนประสมด้าน

ผลิตภัณฑ์บริการจะต้องครอบคลุมขอบข่ายท่ีกว้าง เช่น สังคมภายในอาคารเล็ก ๆอาคารเดียว จนกระทั่งจุดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศ หรือจากร้านอาหารขนาดเล็กไปจนกระท่ังห้องอาหารของโรงแรมระดับสี่ดาว 
 4.3.2 ราคา การพิจารณาด้านราคานั้น จะต้องรวมถึงระดับราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ ค่านายหน้า และ

เงื่อนไขการชําระเงิน สินเชื่อการค้า เนื่องจากราคามีส่วนในการทําให้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน และมีผลต่อผู้บริโภคใน

การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับจากบริการโดยเทียบระหว่าง ราคาและคุณภาพของบริการ 
 4.3.3 การจัดจําหน่าย ท่ีตั้งของผู้ให้บริการ และความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นอีกปัจจัยท่ีสําคัญของการตลาด

บริการ ท้ังนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร 
ดังน้ันประเภทของช่องทางการจัดจําหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเข้าถึงบริการด้วย 

 4.3.4 การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดมีวิธีการที่หลากหลายของการส่ือสารกับตลาดต่าง ๆไม่ว่าจะ
ผ่านการโฆษณากิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ท้ังทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่าน

สื่อ เช่น การประชาสัมพันธ์ 
 4.3.5 บุคลากร จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดังน้ี 
  1) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะทําหน้าท่ีผลิต บริการแล้วยังต้องทํา

หน้าท่ีขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนจําเป็นอย่างมากสําหรับการบริการ 
  2) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพบริการของลูกค้ารายหน่ึงอาจมีผลมาจากลูกค้ารายอ่ืน

แนะนํามา ตัวอย่างท่ีเกิดข้ึน เช่น กลุ่มลูกทัวร์หรือลูกค้าจากร้านอาหารท่ีบอกต่อกันไป แต่ปัญหาหน่ึงท่ีผู้บริหารการตลาดจะ

พบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการให้อยู่ในระดับคงท่ี 
 4.3.6 ลักษณะทางกายภาพ มีธุรกิจบริการจํานวนไม่มากนักท่ีมีลักษณะทางกายภาพเข้ามาใช้ในการกําหนดกล

ลุทธ์การตลาด แม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการก็ตาม ท่ีปรากฏ

ให้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศ การเลือกใช้สีแสง และเสียงภายในร้าน เป็นต้น หรือใช้

ลักษณะทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการขาย 
 4.3.7 กระบวนการในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมีความสําคัญ เช่นเดียวกับเรื่อง

ทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ท้ังหมด เช่น การเข้าแถวรอ 
ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึงนโยบาย และกระบวนการท่ีนํามาใช้การใช้เคร่ืองจักรกลในการให้บริการ อํานาจการ

ตัดสินใจของพนักงาน การที่มีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ อย่างไรก็ตามความสําคัญของประเด็นปัญหา

ดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะสําคัญต่อฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังมีความสําคัญต่อฝ่ายการตลาดด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความ

พอใจท่ีลูกค้าได้รับ จะเห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดต้องให้ความสนใจในเร่ืองของกระบวนการให้บริการและนําส่ง ดังนั้น
ส่วนประสมการตลาดควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ด้วย 

 
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอ

บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 200 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์ 2560 : 3) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2355
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คํานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1970 : 607 - 610) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
132 ราย และกําหนดวิธีเก็บตัวอย่างการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ี
ใช้บริการสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน  ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มีคําตอบหลาย

ตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี และร้อยละ นําเสนอในรูปตาราง

ประกอบคําอธิบาย 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed 

end) มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาความถี่ และร้อยละ 
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 

ตอนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุ กระจายเสียง มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scales) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย  โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี     
 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00  ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ระดับความสําคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  ระดับความสําคัญปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  ระดับความสําคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยสถิติ One-way ANOVA  
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วผู้วิจัยนํามาปรับปรุงแก้ไข ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.84 
2. นําแบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) กับผู้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน  
3. นําแบบสอบถามทั้งฉบับไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ได้ค่าเท่ากับ .837 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่องส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในพ้ืนท่ีอําเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์ ครั้งนี้ มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ประกอบด้วย 
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอ 

บัวเชด จังหวัด สุรินทร์ 
2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าหาข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสื่อโฆษณา

ทางวิทยุกระจายเสียงท้ัง 2 แบบ คือแบบลง spot โฆษณา และซ้ือเวลาทางวิทยุ โดยคิดว่าสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

สามารถตอบสนองความต้องการในด้านราคาถูก ค้นหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงจากสถานี

วิท ยุกระจายเสียง ลงโฆษณาธุรกิจทางสื่อ วิทยุกระจายเสียงทุกวัน  เสียค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาธุรกิจทางสื่อ
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วิทยุกระจายเสียงต่อเดือน 500 – 1,000 บาท ลงโฆษณาวิทยุกระจายเสียงช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เจ้าของธุรกิจ/ผู้บริหาร 

6.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง อยู่ในระดับมาก โดย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจําหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ และน้อย
ท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร  ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความสําคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 4.35 .50 มากท่ีสุด 
ด้านราคา 4.22 .60 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.37 .55 มากท่ีสุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.41 .57. มากท่ีสุด 
ด้านบุคลากร 3.19 .43 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.25 .58 มากท่ีสุด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.37 .52 มากท่ีสุด 

รวม 4.17 .43 มาก 
 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยความชัดเจนของสัญญาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และน้อยท่ีสุดคือ รูปแบการโฆษณามีความหลากหลาย 
ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยอัตราค่าโฆษณามีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.49 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราค่าโฆษณามีหลากหลายรูปแบให้เลือก และน้อยท่ีสุดคือ สามารถผ่อนชําระได้ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยทําเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทางและติดต่อ 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณกระจายเสียงกว้างไกล ครอบคลุมพ้ืนท่ี และเข้าถึงผู้ฟังอย่างท่ัวถึง 
และน้อยท่ีสุดคือ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีโปรโมชั่นทดลองใช้บริการฟรี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การลดราคาค่าโฆษณา และน้อยท่ีสุดคือ มีการแจกของรางวัลในช่วงท่ีลงโฆษณา 

ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักจัดรายการสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักจัดรายการมีสําเนียงอ่อนหวานไพเราะ บุคลิกภาพดี อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุดคือ 
นักจัดรายการพูดจาชัดเจน ถูกอักขรวิธี 

ด้านกระบวนการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยสามารถให้ข้อมูลของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ โฆษณาตรงตามช่วงเวลา  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระจายเสียงทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวกขณะติดต่อมีเพียงพอ และน้อยท่ีสุดคือ สถานท่ีท้ังภายในและภายนอกมีความสะอาด 
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. เพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

(T-test = .226, Sig = .442) 
2. อายุ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 

(F-test = 9.168, Sig = .000) 
3. ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

(F-test = 1.015, Sig = .388) 
4. รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 

(F-test = 1.170, Sig = .024) 
5. ประเภทธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

(F-test = 1.058, Sig = .392) 
 
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

จากการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง ท้ังแบบลง spot โฆษณา และแบบซ้ือเวลาทางวิทยุ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจได้ในด้านค่าใช้จ่ายท่ีถูก  ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจําหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงหากสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถนําประเด็น

เหล่านี้มาวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม จะส่งผลให้สามารถแข่งขันกับสื่อโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ ได้ 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

8.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงท้ัง 2 แบบ คือแบบลง spot โฆษณา และ
ซ้ือเวลาทางวิทยุ โดยคิดว่าสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงสามารถตอบสนองความต้องการในด้านราคาถูก ค้นหาข้อมูลเพ่ือ

ตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ลงโฆษณาธุรกิจทางส่ือวิทยุกระจายเสียงทุกวัน เสีย
ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาธุรกิจทางสื่อวิทยุกระจายเสียงต่อเดือน 500 – 1,000 บาท ลงโฆษณาวิทยุกระจายเสียงช่วงเวลา 
09.00 – 15.00 น. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เจ้าของธุรกิจ/ผู้บริหาร 

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของ Kotler (2014 : 288-294) ท่ีกล่าวว่า ศูนย์การจัดซ้ือขององค์กร

ธุรกิจ ประกอบด้วยผู้เก่ียวข้อง 7 ประการ ได้แก่ 1) ผู้ริเร่ิม ได้แก่ ผู้เสนอหรือแนะนําความคิดริเริ่มในการท่ีจะซ้ือสินค้าหรือ

บริการ 2) ผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการ ในหลาย ๆ กรณี ผู้ใช้มักจะเป็นผู้ริเร่ิมให้มีการเสนอซ้ือและช่วยกําหนด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3) ผู้มีอิทธิพล ได้แก่ ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมักจะช่วยในการกําหนดคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการและให้ข้อมูลการประเมินทางเลือก ในกรณีนี้เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือค่อนข้างมีความสําคัญมาก 4) ผู้ตัดสินใจ 
ได้แก่ ผู้ท่ีทําการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการ/เลือกซัพพลายเออร์ 5) ผู้อนุมุติ ได้แก่ ผู้มีอํานาจในการ

อนุมัติการดําเนินการของผู้ตัดสินใจหรือผู้ซ้ือ 6) ผู้ซ้ือ ได้แก่ บุคคลผู้มีอํานาจอย่างเป็นทางการในการเลือกซัพพลายเออร์และ

กําหนดเงื่อนไขการซ้ือ ผู้ซ้ืออาจช่วยในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และมีบทบาทสําคัญในการเลือกผู้ขาย สําหรับการซ้ือท่ี

ค่อนข้างซับซ้อนบางคร้ัง อาจต้องมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องในการเจรจาด้วย และ 7) ผู้ควบคุมดูแล ได้แก่ บุคคลซ่ึงมี

อํานาจในการป้องกันไม่ให้ผู้ขายหรือข้อมูลบางอย่างเข้าถึงสมาชิกในศูนย์กลางการซ้ือ เช่น เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ พนักงานต้อนรับ 
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และพนักงานรับโทรศัพท์ท่ีคอยกันไม่ให้พนักงานขายเจ้าพบ หรือติดต่อผู้ใช้หรือผู้ตัดสินในเพราะการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

คือการมัดใจลูกค้า และทําให้ลูกค้าหันมาซ้ือสินค้ากับเรามากย่ิงข้ึน 
8.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง อยู่ในระดับมาก โดย

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจําหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ และน้อย
ท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการโฆษณาของกิตติ สินโพธิ์ (2550) ท่ี
กล่าวว่า การซื้อสื่อโฆษณาให้เกิดประสิทธิผล ต้องอาศัยหลักการซื้อสื่อท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระจายงบประมาณอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงต้องคํานึงถึงการสร้างสมดุลของการเข้าถึง (Reach)ความถ่ีเฉลี่ย (Frequency) ผลกระทบ (Impact) และความ
ต่อเนื่อง (Continuity) อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังควรพิจารณาสังคมวิทยาของสื่อพิจารณาแผนการตลาดและแผนการ

สร้างสรรค์งานโฆษณาพิจารณาข้อจํากัดของสื่อภาพลักษณ์ของสื่อ และความสามารถในการจัดหาสื่อประกอบกับการศึกษา

เรื่องฤดูการขายของสินค้า การใช้สื่อของคู่แข่ง วงจรชีวิตสินค้า เป็นต้น 
8.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการโฆษณาของอดุลย์ จตุ
รงคกุล (2551 : 127) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสนใจต่างกัน มีอํานาจหน้าท่ีต่างกัน มีสถานะความเห็นอกเห็นใจ  
และทุกองค์กรต่างก็ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ซ่ึงอยู่ภายใต้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 
ปริมาณการผลิต ปริมาณการลงทุน ปริมาณการบริโภค และอัตราดอกเบี้ย  ดังน้ันการติดต่อกับกลุ่มคนท่ีมีอํานาจผลักดัน หรือ

มีอิทธิพลในการจัดซ้ือ ผู้ซ้ือบางรายมีการศึกษาสูง มีความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอ

จากผู้ขายหลาย ๆ ราย ก่อนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีควรพิจารณา เนื่องจากเหตุผลท่ี

ทําให้เกิดการซ้ือผันแปรตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 1) ควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของสัญญาณเพ่ือให้สามารถออกอากาศได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ติดขัด รวมถึง

การโฆษณาทางส่ือวิทยุต้องส่งผลตอบรับกลับมายังลูกค้าผู้ประกอบการได้ อนึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิทัล จึงควรทําความเข้าใจและศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนี้ด้วย 
 2) ควรให้ความสําคัญกับอัตราค่าโฆษณาท่ีมีความเหมาะสม ถึงแม้ความนิยมในการรับฟังวิทยุจะลดลงกว่าใน

อดีต แต่การโฆษณาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงก็ยังคงสร้างผลตอบรับให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะใช้

เวลารับฟังในขณะขับรถ ดังน้ันการกําหนดราคาค่าบริการจึงควรคํานึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันตลอดเวลา 
 3) ควรเลือกทําเลท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู่ในทําเลท่ีเดินทางไปมาได้สะดวก สามารถติดต่อได้ง่าย   
 4) ควรให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการฟรี โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนเช่น 1 สัปดาห์ เพ่ือให้สามารถ

ประเมินผลตอบรับในเบื้องต้นได้ 
 5) ควรเน้นการคัดเลือกผู้ท่ีจะมาจัดรายการเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อการให้ข้อมูลของ

ธุรกิจ การใช้วาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวโฆษณาให้ธุรกิจ จึงจําเป็นต้องคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทําหน้าท่ี 
 6) ควรมีการอบรมพนักงานและพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) ควรพัฒนาระบบการส่งสัญญาณโดยนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือประสิทธิภาพของการโฆษณาท่ีให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน

และตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง 
 2) ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ฟังรายการวิทยุ เพ่ือทราบถึงผลตอบรับจากการใช้สื่อ

โฆษณาวิทยุกระจายเสียง และเป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียงต่อไป 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพบริการและความคาดหวัง รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ

คุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้ 
คือ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่
มีความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจมากท่ีสุด และมี
การรับรู้คุณภาพการบริการต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้านการให้ความม่ันใจมากท่ีสุด    
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความ
คาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน และ 2) ระดับคุณภาพบริการและความ
คาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ  ความคาดหวัง  การรับรู้  โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the level of service quality and expectations. Including 
the study of the relationship between the level of service quality and expectations for using the service of 
the Phuket Municipality hospital. The sample of subjects consisted of 400 people who had used services 
from the Phuket Municipality hospital. Questionnaires were used to collect the data for this study. The 
data was analyzed and results were shown as frequency, percentages, means and standard deviation. 
The hypothesis testing by one-way ANOVA and Pearson Correlation coefficients. The results of this research 
revealed that the most expectations for using the service of the Phuket Municipality hospital were Reliability 
factor. In additions, the most perceptions for using the service of the Phuket Municipality hospital were 
Assurance factor. The hypothesis testing found that 1) the personal factors were different in the perceptions 
and expectations for using the service of the Phuket Municipality hospital. And 2) the level of service 
quality and expectations for using the service of the Phuket Municipality hospital were related with a 
statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords: service quality, expectation, perceptions, Phuket municipality hospital 
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1. บทนํา  
 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทย ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองของการพัฒนาระบบคุณภาพในการบริหารโรงพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยในการให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้น ให้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีมี

คุณภาพในการบริการทางสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ท่ีต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้แก่

ประชาชน ให้ได้รับการบริการท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพท่ัวถึงท้ังประเทศ และต้องคํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึด
หลักการเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการอํานวยการ

จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12, 2559: 2) ส่งผลให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือภายในการกํากับของรัฐรวมถึง

โรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป ต้องมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในเรื่องของการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล ( Hospital Accreditation) คือ กลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการเรียนรู้

แลกเปล่ียน และการรับรองจากองค์กรภายนอก จุดสําคัญ คือ การประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความมุ่งม่ัน และดําเนินการในการพัฒนาร่วมกัน ในการดําเนินโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ความร่วมมือจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (กัญญวัลย์ ศรีสวัสด์ิพงษ์ และประจักร บัวผัน, 2554) 
ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดต้ังโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้ึนเพ่ือแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐ

ในจังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข อันเนื่องจากบุคลากร

ทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐไม่พอเพียง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยท่ีจะเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องรอคอยการตรวจ

วินิจฉัยโรคเป็นเวลานาน ตลอดจนไม่อาจได้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ภายในได้ท้ังหมด เพราะเตียงผู้ป่วยมีจํากัด หากจะ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก เพ่ือให้ม่ันใจว่าโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
จะเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ท่ีมีมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตได้โดยเร็ว มี
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาในเร่ือง “การศึกษาระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภูเก็ต” เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพของโรงพยาบาลในทุก ๆ ด้าน และทราบถึงจุดบกพร่องของการบริการ

ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้สามารถนําไปประเมินระดับมาตรฐานคุณภาพในการบริการของ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย  
 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3.2 ระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
มีความสัมพันธ์กัน 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ   
คุณภาพการบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และเป็นท่ีประทับใจ เป็นหนทางหน่ึงท่ีทําให้ธุรกิจ

บริการประสบความสําเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือธุรกิจบริการ ท่ีให้บริการมีรูปแบบการให้บริการท่ี

คล้ายคลึงกัน และต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการมุ่งเน้นคุณภาพการบริการจึงเป็นวิธีท่ีจะสร้างความแตกต่างให้องค์กรได้

เป็นอย่างดี และความแตกต่างนี้จะนํามาซ่ึงการเพิ่มพูนความประทับใจของผู้บริโภค ซ่ึง Ziethaml, Parasuraman & Berry 
(2013) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นสิ่งท่ีลูกค้าทุกคนคาดหวังท่ีจะได้รับจากการบริการในการ

ให้บริการ ลูกค้าจะวัดจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพ การบริการซ่ึงเป็นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้านดังนี้ 
 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ

สัมผัสจับต้องได้ ซ่ึงจะช่วยให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีความต้ังใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน  
 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว้กับลูกค้า ซ่ึงต้องมีความ

ถูกต้อง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า และสามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อ

การ ให้บริการและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ  
 3) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า โดย

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมท้ังต้องมีความกระตือรือร้น เห็นลูกค้าแล้วต้องรีบต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ 
สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ว จะต้องมาจากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 4) การให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีทักษะในการทางานตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถทําให้ลูกค้าเกิด

ความเชื่อถือ และรู้สึกปลอดภัยสร้างความม่ันใจว่า ลูกค้าได้รบับริการท่ีดี  
 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง การให้บริการลูกค้าแต่ละรายซ่ึงมีความต้องการที่เหมือน

และแตกต่างกันในบางเรื่อง ด้วยความเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเอง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
การบริการเป็นสิ่งสําคัญย่ิงในงานขายหรืองานบริการด้านต่าง ๆ เพราะการบริการคือ การให้ความช่วยเหลือ อํานวย

ความสะดวก หรือการทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ แต่บางครั้งสิ่งท่ีเราส่งมอบบริการไปน้ันอาจจะไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของผู้รับบริการได้  จึงทําให้ลูกค้าไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริการของเราอีกต่อไป จะทําให้เกิดการสูญเสียลูกค้า

ของธุรกิจได้     
 

4.2 แนวคิดการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
Michael J.Stahl (1995) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างองค์การ (Organization 

structure) การจัดโครงสร้างองค์การ (Directions in organization structures) ควรค้นหาวิธีการใหม่ เพ่ือท่ีจะปรับปรุง

โครงสร้างองค์การให้ดีขึ้น เป็นการค้นหาการปรับปรุงข้อดี และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซ่ึงจําเป็นจะต้องทราบถึงลักษณะ

ท่ีลูกค้าต้องการ และวิธีการบริหารการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  
 4.2.1 ลูกค้า (Customers) ในการให้บริการจะต้องคํานึงถึงท้ังลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอกถือเป็นปัจจัย

สําคัญย่ิง เพราะผู้มาใช้บริการจะเป็นการแสดงถึงความสําเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าคือ 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2364 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2392 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

อํานาจซ้ือของลูกค้าซ่ึงได้รับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะด้านทัศนคติ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เป็น

ลักษณะด้านวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมทางสังคม แต่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งกําหนดอํานาจซ้ือของลูกค้า เป็นการแสดงให้

เห็นถึงความสําคัญของลูกค้าท้ังภายในและภายนอก  
 4.2.2 ความต้องการของลูกค้า (Customers want) ลูกค้าเป็นผู้ท่ีสําคัญท่ีสุด สิ่งท่ีลูกค้าต้องการจากสินค้า

หรือบริการมี 3 ประการคือ 1) คุณภาพสูง (High quality) 2) ราคาตํ่า (Low price) 3) การส่งมอบทันเวลา (On-time 
delivery) องค์การท่ีไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ จะมีปัญหาด้านการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ขั้น
แรกฝ่ายบริหารระดับสูงจะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค้า จะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีมีประโยชน์เกินความ

คาดหวังของลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
 4.2.3 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship management,CRM) หมายถึง ความ

พยายามเชิงกลยุทธ์ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีท่ียืนยาวกับลูกค้า และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการ

แข่งขัน Harvard Business Review ได้ศึกษาว่าผู้นําธุรกิจของสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดความสําคัญด้านการบริการลูกค้า เป็น

อันดับหนึ่ง และอันดับสองได้แก่ คุณภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการใน

ระดับสูง จะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การสื่อสารอันดีกับลูกค้า ตลอดจนรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดย

คํานึงถึงความต้องการของลูกค้า มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ี

ย่ิงใหญ่ และในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นจะต้องมีการบริหารเครือข่ายปัจจัยการผลิตด้วย  
 

4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธนพร มาสมบูรณ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

รามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลประสบความสําเร็จค่อนข้างมาก 2) ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
สถาพร รัตนวารีวงษ์ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล ของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขใน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 ปี หรือตํ่ากว่าระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีบทบาท

ในการทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และมีประสบการณ์เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล

ในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา ปัจจัยจูงใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของ บุคลากรสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก 
การสนับสนุนจากองค์การในการมีส่วนร่วมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง 
3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านวิชาชีพ ปัจจัยจูงใจ และการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุข อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 4) ปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ ได้แก่ บุคลากรน้อย 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

 

4.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง 
และด้านการให้ความม่ันใจ 
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5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในปี 2561 ซ่ึงมี
จํานวน 173,552 คน (โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2561 : 2) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 
ราย นํามาคํานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีท่ีประชากรมีจํานวนท่ีแน่นอน (Finite Population) โดยใช้หลักการ

คํานวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970 : 125) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับความคลาดเคล่ือน 5%  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีจํานวนข้อคําถามท้ังหมด 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ศูนย์รักษา

โรคท่ีเข้ารับการรักษาครั้งนี้ ประสบการณ์การใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ วิธีการชําระค่าบริการ เหตุผลท่ีมาใช้บริการ 
ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ แหล่งข้อมูล และ
ปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการ  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง และด้าน
การให้ความม่ันใจ  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาและ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วผู้วิจัยนํามาปรับปรุงแก้ไข ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 
2. นําแบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) กับผู้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน  
3. นําแบบสอบถามทั้งฉบับไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ได้ค่าเท่ากับ .821 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลโดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บ

ขอ้มูลด้วยตนเอง  
2.  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ การจัดทําข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล  
3.  เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบถ้วนแล้วผู้วิจัยดําเนินการลงรหัสในแบบสอบถาม เปลี่ยนข้อมูลท้ังหมดท่ี

ได้มาเป็นตัวเลข ทําการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และในการ

ทดสอบสมมุติฐานคร้ังนี้ ยอมรับท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยสถิติ One-way ANOVA เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 
 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 

ระดับคุณภาพการบริการ 
และความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

ความคาดหวัง 
ต่อการใช้บริการ 

การรับรู้ 
ระดับคุณภาพการบริการ 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 4.12 .64 มาก 3.54 .65 มาก 
ด้านการเอาใจใส่ 4.16 .68 มาก 3.42 .69 ปานกลาง 
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 4.18 .71 มาก 3.52 .67 มาก 
ด้านการตอบสนอง 4.04 .74 มาก 3.44 .76 ปานกลาง 
ด้านการให้ความม่ันใจ 4.09 .73 มาก 3.62 .75 มาก 

รวม 4.12 .61 มาก 3.51 .60 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 โดยความคาดหวังด้านความเชื่อถือและไว้วางใจมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความคาดหวังด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุดคือ 
ความคาดหวังด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก 

 หลังการใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณภาพการบริการต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 โดยการรับรู้ด้านการให้ความม่ันใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.62 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การรับรู้ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ มีค่าเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุดคือ การรับรู้ด้านการเอาใจใส่ มี
ค่าเฉลี่ย 3.42 อยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความ

คาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
T test = .514 และ .677 ตามลําดับ 

 1.2 อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความ

คาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
F test = 4.335 และ 5.000 ตามลําดับ 

 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการ

และความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
F test = .920 และ 1.698 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพ

บริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
T test = 2.958 และ 3.724 ตามลําดับ 

 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและ

ความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
T test = .825 และ 2.466 ตามลําดับ 

 1.6 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพ

บริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
T test = 10.931 และ 6.780 ตามลําดับ 

สมมติฐานที่ 2 ระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธ์กัน 
เป็นไปตามสมมติฐาน 
r = .131  

 
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

7.1 ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

7.2 ก่อนการใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก โดยความคาดหวังด้านความเชื่อถือและไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความคาดหวังด้าน

การเอาใจใส่ และน้อยท่ีสุดคือ ความคาดหวังด้านการตอบสนอง  
  ส่วนหลังการใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณภาพการบริการต่อการใช้บริการโรงพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก โดยการรับรู้ด้านการให้ความม่ันใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การรับรู้ด้าน

สิ่งท่ีสัมผัสได้ และน้อยท่ีสุดคือ การรับรู้ด้านการเอาใจใส่  
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 7.3.1 เพศของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.2 อายุของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.3 สถานภาพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้

บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.4 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้

บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.5 อาชีพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.6 รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้

บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7.3.7 ระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

มีความสัมพันธ์กัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
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8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้

บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละตัวแปรแล้ว พบว่า อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ยกเว้นเพศและสถานภาพของผู้ใช้บริการ สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของนิติพล ภูตะโชติ (2551) ท่ีกล่าวว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Expectation) 
เกิดข้ึนจากความแตกต่างของลักษณะลูกค้าแต่ละราย คุณค่าของงานบริการขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีลูกค้าได้รับการบริการ กล่าวคือ
ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกประทับใจ และไม่เสียดายท่ีจะจ่ายเงินค่าบริการ เม่ือลูกค้าได้รับการบริการตรงตามที่คาดหวัง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร มาสมบูรณ์ (2555) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และการ
ติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน  

8.2 ระดับคุณภาพบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละตัวแปรแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวัง

ต่อการใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธ์กัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ ด้านความ

เชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการให้ความม่ันใจ โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับตํ่า

มาก เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ มีค่าความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด อยู่ในระดับตํ่ามาก ส่วนด้านความ

เชื่อถือและไว้วางใจ มีค่าความสัมพันธ์กันตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดับตํ่ามาก ในขณะท่ีด้านการเอาใจใส่ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Ziethamal และ Berry (1990) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการบริการ

เป็นสิ่งสําคัญท่ีสร้างความแตกต่างในธุรกิจบริการ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง และตอบสนองความคาดหวัง

ของลูกค้า ต้องพิจารณาถึงการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communications) ความต้องการส่วนบุคคล 
(Personal needs) และประสบการณ์ในอดีตของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการ (Past experience) และยังสอดคล้องกับแนวคิด

การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของ Michael J.Stahl (1995) ท่ีกล่าวว่า องค์การที่ไม่สามารถตอบสนองความ

คาดหวังของลูกค้าได้ จะมีปัญหาด้านการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ขั้นแรกฝ่ายบริหารระดับสูงจะต้องคํานึงถึงความ

คาดหวังของลูกค้า จะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีประโยชน์เกินความคาดหวังของลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกค้า  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในเรื่องของความสะอาด

และเป็นระเบียบของโรงพยาบาล จึงควรตระหนักและให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบของโรงพยาบาลให้มีความสะอาด เพ่ือ

เพ่ิมความเชื่อม่ันต่อผู้มาใช้บริการให้มากขึ้น อีกท้ังควรจัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ให้

มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
9.2 จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในเรื่องของการให้บริการ

ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สนใจและให้คําแนะนําแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างดี จึงควรเน้นในเรื่องของบุคลากรผู้ให้บริการ

ท่ีมีความรู้ความชํานาญและเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการอย่างเหมาะสม มีจิตสํานึกในการให้บริการ

ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ซ่ึงจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2369
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9.3 จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในเรื่องของการใช้อุปกรณ์

เคร่ืองมือท่ีทันสมัยรวมถึงการบันทึกข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยการนําเอาเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยเข้ามาใช้เพ่ือลดข้ันตอนในการให้บริการ สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการจัดเก็บประวัติการรักษาของ

ผู้ใช้บริการ  
9.4  จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในเรื่องของการให้บริการท่ี

รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง จึงควรพัฒนาโดยเพิ่มคุณค่าของการรอคอยให้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ทําให้การรอรับบริการไม่น่า

เบื่อ นําระบบบัตรคิวมาใช้เพ่ือสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการ 
9.5 จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในเร่ืองของความปลอดภัย

จากการใช้บริการ จึงควรเน้นในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงพยาบาล ควรกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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การพัฒนาชอ่งทางการจัดจําหน่ายสาํหรับผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 
Development of Distribution Channels for Products of Elderly People 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และจุดอ่อน    

จุดแข็งโอกาส  อุปสรรค  สําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาช่องทางการจัดจําหน่าย
ท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ และ 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม สําหรับผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  

เนื่องจากปัจจุบันโลก Social Network ถือว่าเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสําคัญมาก จากการศึกษาพบว่า Face 
book เป็นสื่อท่ีเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีดีท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.62 ค่า S.D.อยู่ท่ี 0.52 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
Instagram ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.59 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.43 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ Web page ค่า S.D.อยู่ท่ี 0.39 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
4.51 อยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.39 สุดท้ายคือ line ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.03 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.21 อยู่ในระดับมากตาม
ระดับดี ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ  ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to 1) study marketing management practices and opportunities 
for products of Elderly people in Samutprakarn province. 2) To study the appropriate distribution lines for 
products. And 3) Recommendations on the development of marketing channels for the marketing of users 
in Samutprakarn province. Tools used in research and questionnaire. 

Currently, the World Social Network is considered a very important distribution channels. The study 
found that Face book was the best distribution channel have a mean equal to 4.62 and Standard Deviation 
equal to 0.52  followed by Instagram have a mean equal to  4.59 and Standard  Deviation equal to 0.43, 
Web page have a mean equal to 4.51 and Standard  Deviation equal to 0.39 , Line have a mean equal 
to 4.03 and Standard  Deviation equal to 0.21 

 
Keywords: elder, distribution 
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1. บทนํา 
  

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 ปัจจุบันประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรวัยสูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ประมาณร้อยละ 16 กล่าวคือในประชากรทุก ๆ 100 คน จะมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 16 คน และในอนาคตจํานวน

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการท่ีผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวข้ึน ซ่ึงหากผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือผู้ดูแล ขาดความรู้
ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตท่ีผู้สูงอายุจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ก็จะลดลงไปด้วย นั่นหมายถึง

ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม (ณรงค์ เทียนสง่,2555) 
 ผู้สูงอายุนับเป็นผู้ท่ีด้อยโอกาสในสังคมและต้องประสบกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตท้ังตนเองและครอบครัว

การจัดหางาน และส่งเสริมอาชีพ พร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมสร้าง

พลังผู้สูงอายุไปสู่ความเสมอภาค ด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบ

ความสําเร็จการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคม 
แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองท่ีมีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ไม่แตกต่างจากคน
ท่ัวไป การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้และมีวิชาติดตัว เพ่ือหาเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได้อย่างม่ันคง เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพไปสู่ชุมชนรอบข้าง 
นําไปสู่วงล้อแห่งการแบ่งปันด้วยการถ่ายทอดความรู้แห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุท้ังสิ้น 1,628,894 คน(ดวงพร กิจอาทร,2560) 
สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มีบทบาททางสังคม ไม่ใช่ผู้มีปมด้อยแต่เป็นกลุ่มคนท่ีสังคมยอมรับและมีสิทธิเท่าเทียมไม่

แตกต่างจากคนอ่ืน ๆรวมท้ังอยู่เคียงข้างให้ได้อย่างเสมอภาคและมีสุข ศูนย์ช่วยเหลือบ้านพักคนชราท่ีอยู่ในความดูแลของกรม

พัฒนาสังคมและพ้ืนท่ีต่าง ๆในประเทศไทย จะมีหน้าท่ีหลักในเร่ืองของ การจัดการบริการฝึกอาชีพแก่คนผู้สูงอายุดูแลเรื่อง

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม รวมไปถึงให้คําแนะนําปรึกษาและแนะแนวอาชีพให้กับผู้สูงอายุจัดให้มี

การอบรมฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านวิชาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซ่ึงวิชาและหลักสูตรในการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 
วิชาหลัก ๆท่ีเปิดสอนในแต่ละศูนย์ก็จะมีได้แก่ จักรสาน งานฝีมือต่าง ๆ จากการสํารวจเบื้องต้นกลุ่มผู้สูงอายุใน จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่าผลของผู้สูงอายุท่ีได้ฝึกอาชีพนั้นสินค้าประเภทต่าง ๆเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดี เช่นรองเท้าหนัง ผลิตภัณฑ์

ของใช้จากเคร่ืองจักรสาน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของใช้ ของท่ีระลึกจากผ้า นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ
อีกท่ีสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าในนามกลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างดี 
 ในยุคปัจจุบันการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของบรรจุ

ภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินค้านั้น ทําให้บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆบรรจุภัณฑ์จึง

เปรียบเสมือน SILENT SALESMAN หรือนักขายไร้เสียงท่ีช่วยในการเพ่ิมปริมาณการขาย และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์แต่อีก

สิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้คือช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุเนื่องจากช่องทางการตลาดมีหลากหลาย

ช่องทาง ดังนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์ย่อมทราบเองดีว่าควรเลือกช่องทางใดจึงจะเหมาะสมและทําให้ผลิตภัณฑ์ของตนประสบ

ความสําเรจ็ในการขาย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการ
คํานึงถึงความรวดเร็ว ความสะดวก ความปลอดภัยของช่องทางการจัดจําหน่ายของแต่ละประเภท 

2. เพ่ือทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับการพัฒนา

แล้ว 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการ
คํานึงถึงความรวดเร็ว ความสะดวก ความปลอดภัยของช่องทางการจัดจําหน่ายของแต่ละประเภท 
 2. ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าท่ีมีต่อช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รายละเอียดดังนี้ 
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) มีแนวคิดว่าการปรับตัวการเป็นผู้สูงอายุน่าจะเกี่ยวกับทฤษฎีบทบาท คือ บุคคลนั้น

จะรับบทบาททางสังคมท่ีต่างกันไปตลอดชั่วชีวิต เช่นบทบาทการเป็นพ่อ แม่ สามี ภรรยา ความเป็นคนถูกกําหนดโดยบทบาท

หน้าท่ีท่ีตนกําลังรับผิดชอบบุคคลจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีตนกาลังเป็นอยู่ได้

เหมาะสมเพียงใด โดยอายุจะเป็นองค์ประกอบในการกําหนดบทบาทของแต่ละคนในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา 
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมอยู่เสมอ ๆ จะมีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉง มีภารกิจ

อย่างสม่าเสมอทํา ให้มีความพึงพอใจในชีวิต ปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุท่ีปราศจากกิจกรรม มีภาพพจน์ในด้านบวก ชอบเข้าร่วม

กิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นการทดแทนบทบาทท่ีเสียไปจากการท่ีต้องเป็นหม้าย การเกษียณอายุจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้สูงอายุ
จะมีความสุขได้ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เช่น มีงานอดิเรก การเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรม สมาคม ชมรม 

 ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) ผู้สูงอายุจะแสวงหาบทบาททางสังคมให้มาทดแทนทางสังคมเก่าท่ี

สูญเสียไป ยังคงปรับตนเองให้เข้ากับภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 

แนวคิดสื่อออนไลน์ 
ในการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Facebook Fanpage คร้ังนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการรับ

ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ การออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความแตกต่างด้านการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคม

ออนไลน์ ดังรายการต่อไปนี้ 
สื่อสังคมออนไลน์ คือ ผู้ส่งสาร แบ่งปันสารในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถ

ออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกัน ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง (พิชิต วิจิตรบุญลักษณ์, 2554) 
 ในรูปของการตลาดออนไลน์นั้น ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงแหล่งบริการข้อมูลซ่ึงอยู่ห่างไกล โดยผ่านเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และ“โมเด็ม” (modem ย่อมาจาก modulator and demodulator) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ

แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ (สัญญาณดิจิตอล) ให้เป็นสัญญาณอนาลอค ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีจะส่งข้อมูลเข้าไปได้ในสายโทรศัพท์ 
เหมือนสัญญาณเสียง ในทางกลับกัน โมเด็มจะทําหน้าท่ีในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจากอานาลอค เป็นสัญญาณดิจิตอลได้

ด้วย โดยโมเด็มจะทําหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์ เหมือนสัญญาณเสียง ในทางกลับกัน โมเด็มจะทําหน้าท่ี

การแปลงสัญญาณจากอนาลอค เป็นสัญญาณดิจิตอลได้ด้วย โดยโมเด็มจะทําหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีบ้านหรือท่ีสํานักงานสามารถเข้าถึงศูนย์บริการข้อมูล ซ่ึงมี 2 ช่องทางหลัง คือ 

1. ช่องทางเชื่อมต่อกับศูนย์บริการข้อมูลตามสายเชิงพาณิชย์ (commercial online channels) หลายบริษัทใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ได้จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลตามสายในเชิงธุรกิจข้ึน โดยผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก

เป็นรายเดือน ศูนย์บริการข้อมูลตามสายท่ีรู้จักกันดี เช่น “CompuServe” “America Online” และ “Prodigy” เป็นต้น 
ศูนย์บริการข้อมูลนี้จะให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 5 อย่างท่ีสําคัญคือ 1) ข้อมูลท่ัวไป (information) เช่น ข่าวสาร 
ข้อมูลห้องสมุด การศึกษา การเดินทางและการกีฬา เป็นต้น 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความบันเทิง (entertainment) เช่น สิ่งท่ีให้

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2373
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ความสนุก และเกมต่าง ๆ 3) บริการเก่ียวกับการจ่ายตลาด (shopping services) 4) บริการสนทนาโต้ตอบกันได้ (dialogue 
opportunities) และ 5) บริการรับส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (e-mail) 

2. ช่องทางเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (the internet หรือ the net) เป็นการเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จากท่ีบ้าน หรือ

ท่ีสํานักงานผ่านทางสายโทรศัพท์ ไปยังศูนย์บริการท่ีต่อเชื่อมอยู่กับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี

เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นสังคมเครื่องข่ายขนาดมหิมา ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมท่ัวโลก ผู้ใช้
เครือข่ายจึงสามารถส่งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ซีกโลกส่วนใด ในระยะเริ่มแรกน้ัน อินเตอร์เน็ตได้สร้างขึ้นเพ่ือนํามาใช้อํานวยประโยชน์ทางด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยน

ทางด้านวิชาการ แต่ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้นํามาใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในหมู่สังคมโลกมากขึ้น รวมกันไม่น้อย

กว่า 25 บ้านคน (Kotler.1997 : 731) ผู้ใช้เครือข่ายสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (e-mail) แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น สั่งซ้ือสินค้า ค้นหาข่าว สูตรตํารับอาหาร ศิลปะและข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมจากผุ้ฎบริโภคอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ก็

คือว่า ช่วยให้ผู้ซ้ือท่ีมุ่งหวังได้รับประโยชน์สําคัญ 3 อย่างคือ (janal, quoted in Kotler. 1997: 731) 
         1. ความสะดวก (convenience) ลูกค้าทุกหนทุกแห่งไม่ว่าอยู่ท่ีใด สามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่
ต้องเสียเวลาขับรถไปซ้ือ เสียเวลาการหาสถานที่ท่ีจอดรถ และการเดินหาสินค้าท่ีต้องการในร้านค้า ลูกค้าเพียงแต่ดูว่ามีสินค้า

ใดหมดสต๊อก ต้องการซ้ือมาทดแทนใหม่ ก็สามารถสั่งซ้ือตามสายได้ทันที 
        2. มีข้อมูลพร้อม (information) ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพ่ือนํามาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซ้ือได้มากมาย ไม่ว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย และคู่แข่งขันต่าง ๆ โดยไม่ต้องออกจากท่ีทํางาน หรือออกจากบ้านไปแสวงหา 
ลูกค้าเพียงแต่กําหนดกฏเกณฑ์วัตถุประสงค์ในการซ้ือ เช่น ราคา คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการ
มีสินค้าพร้อมท่ีจะจาํหน่ายได้ทันที 
        3. ลดปัญหากวนใจให้น้อยลง (fewer hassles) การจัดบริการให้ลูกค้าหาซ้ือสินค้าจากทางบ้าน หรือท่ีทํางานได้ 
ช่วยขจัดปัญหากวนใจของผู้บริโภคท่ีต้องเผชิญหน้ากับพนักงายขาย เพ่ือจูงใจให้ซ้ือ ซ่ึงบางครั้งก็สร้างความรําคาญใจได้

เหมือนกัน 
          ประการท่ี 2 เป็นประโยชน์ในแง่ของฝ่ายผู้ขายหรือนักการตลาด การตลาดออนไลน์ให้ประโยชน์แก่นักการตลาดหลาย

อย่างเช่นเดียวกัน ดังน้ีคือ 
        1. สามารถปรับให้เข้ากับสภาพของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (quick adjustments to market conditions)   บริษัท

ต่าง ๆ สามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์เสนอขายมากข้ึน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ได้อย่าง

รวดเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดในขณะนั้น 
       2. สามารถลดต้นทุนให้ต่ําลง (lower costs) นักการตลาดออนไลน์ สามารถตัดค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลรักษา

ร้านค้า ค่าเช่า ค่าประกันภัย และสิ่งอํานวยประโยชน์อ่ืน ๆ พวกเขาสามารถสร้างดิจิตอลแคตตาล็อก (digital catalogs) 
เสนอขายสินค้าและบริการบนเครือข่าย โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าพิมพ์และค่าส่งแคตตาล็อกทางไปรษณีย์มาก 
        3. สามารถสร้างความสัมพันธก์ับลูกค้าได้เป็นอย่างดี (relationship building) นักการตลาดออนไลน์สามารถพูดคุย

กับลูกค้า และสามารถเรียนรู้ซ่ึงกันและกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบกันได้ ข้อมูลต่าง ๆ 
สามารถบันทึกเก็บไว้ได้นาน และสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นให้กลับคืนมาได้ จึงสามารถสร้างความสมัพันธ์ต่อกันได้เป็นอย่างดี 
        4. สามารถกําหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายได้ (audience sizing) นักการตลาดออนไลน์ สามารถทราบจํานวนคนผู้ซ่ึง

แวะเข้ามาเย่ียมเยียน “เวบไซด์” (website) รวมท้ังผู้ท่ีหยุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง แหล่งใดบ้าง ว่ามีจํานวนเท่าใด จากการดูท่ีแฟ้ม
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ประวัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลดังกล่าวนี้ นักการตลาดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการกําหนดปรับปรุง การนําเสนอ
สินค้าเพ่ือขาย และการโฆษณาได้ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ศักยภาพ และความ

ต้องการการพัฒนากลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ การจัดตั้งและดําเนินงานกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มะเกลือใหม่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมสมองและสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปอุปนัยและ

สถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า ระยะก่อนปฏิบัติการ ผลการ
สํารวจความพร้อมของพ้ืนท่ี ชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุมีศักยภาพในการพัฒนาจัดต้ังกลุ่มอาชีพ มีความเหมาะสมในด้านความ

พร้อมของทรัพยากรในพ้ืนท่ี ทักษะด้านการผลิต/ภูมิปัญญาท้องถ่ินการส่งเสริมและสนับสนุนของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารอบต. 
ระยะปฏิบัติการ ดํา เนินการประชุมระดมสมองร่วมกันดํา เนินการจัดต้ังกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุและคณะกรรมการและดํา เนินการ
ผลิตยาหม่องและพิมเสนน้ํา โดยร่วมกันแสวงหาความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิกท่ีสนใจ มีคณะนักวิจัยช่วยพัฒนาตรา

สัญลักษณ์ ฉลากและบรรจุภัณฑ์จนสามารถดํา เนินการได้เองท้ังหมดจัดทําระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการและการวาง

แผนการดํา เนินงานเชิงวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ 
ธุรกิจของกลุ่มเองโดยมี อบต.เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับพ้ืนท่ี ระยะติดตามและประเมินผลพบว่า การผลิตและ

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจประสบความสําเร็จทํา ให้เกิดการผลิตได้อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการก่อต้ังมีความพร้อม 
และพึงพอใจในผลการดํา เนินงาน เกิดการเรียนรู้ในการดํา เนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงินการบัญชีและการ

บริหารจัดการกลุ่มได้เองท้ังหมด ปัจจัยแห่งความสํา เร็จของการวิจัยมาจากการร่วมเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมของผู้สูงอายุกับ

นักวิจัยและอบต.ตลอดกระบวนการวิจัย 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ด้วยรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Question naires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีตัวแปรท่ีใช้เป็นเชิงคุณภาพ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้สูงอายุท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่ในสมุทรปราการท้ังหมดจํานวน  221,100 คน (ท่ีมา:
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด

สมุทรปราการ โดยใช้สูตรของ (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล,2543) ได้จํานวนท้ังสิ้น 384 คน 
 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงสร้าง
ความมุ่งหมายและกรอบแนวความคิดของการศึกษาอันประกอบไปด้วย 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลข้ันพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ 
ส่วนที 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
384 คน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน  ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
สําหรับการรายงานลักษณะท่ัวไปของข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น  
 
4. ผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ53.90 รองลงมาเป็นผู้ชาย ร้อยละ 46.10 

ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด ร้อยละ 74.50 รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ ร้อยละ17.60 
และสุดท้าย ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ  7.9  ตามลําดับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมาเป็นต่างจังหวัด ร้อยละ 2.60 และสุดท้าย กรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ0.80 ตามลําดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่าเดือนละ 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมารายได้ระหว่าง 10,001-15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 ต่อมารายได้15000-20000 คิดเป็นร้อยละ27.40 บาทและสุดท้ายตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ4.00 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 46.94 รองลงมา
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 17.90 ต่อมาพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ 17.06 ต่อมาพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 09.20 และสุดท้ายข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 08.90 ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 2 สรุปข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือด้านต่าง ๆของการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย
สําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 

จากการศึกษาพบว่า Face book เป็นสื่อท่ีเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีดีท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.62 ค่า S.D. อยู่ท่ี 
0.52 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ Instagram ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.59 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.43 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ Wab 
page ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.39 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.51 อยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.39 สุดท้ายคือ line ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.03 
ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.21 อยู่ในระดับมากตามระดับดี ตามลําดับ 
 
5. อภิปรายผลวิจัย 

 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด

สมุทรปราการ ได้แก่ Face book Instagram Webpage Line  ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับนําไปเป็นช่องทางการจัด

จําหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุแทบท้ังสิ้น โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ ในระดับมาก และทุกประเภทช่องทางมีความสัมพันธ์

ในเชิง บวก ถ้ากลุ่มเป้าหมายมีระดับการรับรู้เก่ียวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย ผ่านทางส่ือดังกล่าวในระดับมากขึ้นก็

จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีผลต่อการเลือกใช้ช่องนั้นสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร กิจอาทร งานวิจัย

เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลท่ีวิจัย

ออกมาพบว่าสื่อออนไลน์มีความสําคัญมากท่ีสุดในการส่งเสริมทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุรวมถึง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แก่ข้อ1.เพ่ือใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการคํานึงถึงความรวดเร็ว ความสะดวก ความปลอดภัยของช่องทางการจัดจําหน่ายของแต่ละ
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ประเภท 2.เพ่ือทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับการพัฒนา

แล้ว จากผลการวิจัยสามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาและทําให้วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เป็นไปตามที่กําหนด 
 

6. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 

ควรพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างสม่ําเสมอเพราะส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุจะไม่ค่อย

ชํานาญด้านเทคโนโลยี 
 
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

เนื่องจากสื่อออนไลน์มีการพัฒนาตลอดเวลาดังนั้นหากผู้สูงอายุต้องการที่จะใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายในสื่อ

ออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเรียนรู้สื่อออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอและตลอดเวลา 
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การรับรูภ้าพลักษณ์ตราสนิค้าคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
Image Perception Brand Equity Buying Decisions of Brand Mercedez Benz 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพ่ือนําผลการศึกษาเป็นแนวทางการทําการตลาดให้กับธุรกิจ การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
บุคคลที่เคยใช้และไม่เคยช้สินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ จํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ Analysis of Variance และ Pearson’s correlation coefficient ผลการศึกษาคือการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้า
ตราเมอร์เซเดส-เบนซ์โดยรรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดเพราะสามารถสร้างความม่ันใจได้รองลงมา
ตัดสินซ้ือเพราะการบริการมีคุณภาพ 
 
คําหลัก: ภาพลักษณ์ตราสินค้า  คุณค่าตราสินค้า  การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
 
E perception on brand image, Brand value and decision to buy Mercedes-Benz brand products 

in order to bring the study results as a guideline for marketing in the business. This research studied from 
400 samples of consumers who uses and does not use Mercedes-Benz brand products and statistics used 
in data analysis Including Analysis of Variance and Pearson's correlation coefficient can create confidence, 
followed by decision to buy products because of quality service 

 
Keywords: brand image, brand equity, buying decision 
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1. บทนํา 
 

 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมได้เข้าสู่สังคมความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบ เป็นยุคท่ีต้องใช้การสื่อสารเข้ามาช่วยในการ

ทําธุรกิจมากท่ีสุดและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิคได้ทุกประเภท เพียงปลายนิ้วสัมผัส การพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เน้นถึงความสะดวก สบาย หรูหรา ทรงคุณค่า ด้วยการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าตราสินค้าเพ่ือครองใจลูกค้าให้

ได้ จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิด การสร้างชัยชนะตลอดกาลในโลกของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด  
 ปัจจุบันตลาดรถยนต์ในประเทศปี2560พลิกกลับมาฟ้ืนตัวอย่างมากหลังหดตัวต่อเนื่องกันมาถึง 4 ปี โดยแรงหนุน

สําคัญน่าจะมาจากกําลังซ้ือของประชาชนที่ฟ้ืนคืนและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีตรงใจผู้บริโภคท่ีออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ายอดขายรถยนต์ปี2560นี้จะปิดตัวเลขท่ีประมาณ 860,000 คัน หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 11.6 จากปี

ก่อนและในปี 2561 ตลาดรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมวดรถยนต์ บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ 27 ธันวาคม 
2560. ตลาดรถยนต์ไทยปี 61   
 จึงทําให้ผู้วิจัยตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษางานวิจัย เรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและ

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพ่ือให้เป็นเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการบริการหรือ

การขายสินค้าอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ให้มากย่ิงข้ึน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์  
2. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เมอร์เซเดส-เบนซ์  
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับ การตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณคา่ตราสินค้ากับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ 

 

1.3 สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าเมอร์เซเดสเบนซ์แตกต่างกัน 
2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า เมอร์เซเดสเบนซ์ แตกต่างกัน 
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า เมอร์เซเดสเบนซ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดสเบนซ์  
4. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า เมอร์เซเดสเบนซ์มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดสเบนซ์ 

 
 1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ คือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทันได้เตรียมตัวหรืออาจเกิดด้วยความต้ังใจและ

มักจะเกิดข้ึนตามประสบการณ์และการสะสมหรือถ่ายทอดทางสังคมโดยท่ีเราไม่สามารถสนใจกับสิ่งต่าง ๆรอบตัวต่างกัน เม่ือ
ได้รับข้อมูลในทางเดียวกัน ผู้รับข้อมูลสองคนอาจให้ความสนใจ รับรู้และตีความข้อมูลเดียวกันแตกต่างกันออกไปโดยท่ัวไป

การรับรู้ท่ีแตกต่างกันเกิดจากผล หรือตัวกรอง ดังนี้  1) แรงผลักดันหรือการโน้มน้าวใจ (motives)  2) ประสบการณ์ดั้งเดิม 
(past experiences)  3) กรอบอ้างอิง (frame of reference) 4) สภาพแวดล้อม 5) สภาวะจิตใจและอารมณ์  พัชนี เชย
จรรยา และคณะ (2543 : 110) จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ จะแสดงให้ว่าปัจจุบันการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็น

ปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการสื่อสารของคนปกติในสังคม และการเปิดรับข้อมูลในปัจจุบันทําให้  ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจหรือ

จดจําและทําให้เกิดความต้องการท่ีจะตอบสนองและตัดใจในสิ่งท่ีได้รับรู้มา  ผู้ศึกษาจึงได้นําทฤษฎีนี้มาใช้เป็นกรอบของ

การศึกษาเพ่ือทําการศึกษาถึง’การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์’’  
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โดยรับรู้ผ่านภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า ซ่ึงการรับรู้เป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมากเป็นการ

ทําให้ผู้บริโภครับรู้ด้านต่าง ๆของสินค้านําไปสู่การตีความหรือตัดสินใจ   
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Theory)  Brand Image คือ องค์ประกอบหลักท่ี

สําคัญ 5 ประการ โดยหลอมรวมกันแล้วเกิดเป็นภาพลักษณ์ ประกอบไปด้วยดังนี้1. Country of Origin หมายถึง ประเทศ

แหล่งกําเนิดสินค้า 2. Organization หมายถึง องค์การ 3. Product หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 4. Brand Effect 
หมายถึง สิ่งท่ี สร้างข้ึนเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้า 5. Brand Personality หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ทาง

กายภาพ) โดยต้องอาศัยคําพูด รูปภาพ อารมณ์น้ําเสียง และลีลา (Keller, 2003: 70-73) ดังนั้นสรุปได้ว่า แนวคิด ทฤษฏี

เกี่ยวกับภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างย่ิงและต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ เนื่องจากตราสินค้าจะมี

ภาพลักษณ์หลายด้านท้ังด้านรูปลักษณ์ภายนอกทีมีความโดดเด่นและด้านคุณประโยชน์ของสินค้าท่ีมีความปลอดภัยสูง สินค้า

เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่ายไป สินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ทําให้บุคลิกภาพของผู้ใช้สินค้าดูมีความทันสมัยมีฐานะ สิ่งนี้จึงเป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดสเบนซ์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) จากความสําคัญของคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค และ
คุณสมบัติของตราสินค้า ทําให้การศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้าโดยมักจะเน้นและให้ความสําคัญในสายตาของผู้บริโภค ซ่ึงแนวคิด 
และแบบจําลองคุณค่าตราสินค้าของ Aaker (1996) โดยอธิบายไว้ว่า คุณค่า ของตราสินค้าน้ัน มีองค์ประกอบ 5 อย่าง
ด้วยกัน คือ 1) การรู้จักชื่อตราสินค้า (Brand Name Awareness)  2) คุณภาพท่ีถูกรับรู้(Perceived Quality) 3) การ

เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations)  4) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  5) สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ 
ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets)  (Aaker, D. A. 1996)  จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า จะ
แสดงให้ว่าปัจจุบันคุณค่าตราสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลไปถึงการยอมรับและความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคในตราสินค้านั้น 
ซ่ึงจะส่งผลต่อผู้บริโภคมีโอกาศในการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีรู้จักมากกว่าตราสินค้าอ่ืน ๆท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก ผู้ศึกษา  จึงได้นําทฤษฎีนี้

มาใช้เป็นกรอบของการศึกษาเพ่ือทําการศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าจะมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-
เบนซ์มากน้อยเพียงใด  ปัจจุบันมีตราสินค้าต่าง ๆเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงมีความสําคัญอย่างมากต่อผู้บริโภคในการดําเนินชีวิตใน

สังคมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ คุณค่าตราสินค้านี้จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ตราสินค้านั้น ๆมีจุดยืนท่ีสําคัญของตัวเองได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ คือพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีจะต้องใช้เวลาและความพยายาม 
ปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีได้กล่าวมาจะเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลมากต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (consumer decision-
marketing process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition)  
2) การแสวงหาข้อมูล (information search) 3) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives)  4) การตัดสินใจซ้ือ 
(purchase decision)  5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (post purchase behavior)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 
220) ผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ เช่น 
ภาพลักษณ์ บุคคลรอบข้างและคุณค่าตราสินค้า ยกตัวอย่าง เช่น ผู้บริโภคตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
จึงสอบถามบุคคลรอบข้างให้เพ่ือหาข้อมูลในการตัดสินใจแต่ข้อมูลท่ีได้มากับบุคคลรอบข้างนั้นขัดแย้งกันท้ังดีและไม่ดีแต่

สินค้าอีกย่ีห้อหนึ่งมีการพูดถึงในทางท่ีดีทุกด้าน ๆ ทําให้ผู้บริโภคนั้นมีโอกาสตัดสินใจซ้ืออีกย่ีห้อหนึ่งมากกว่าสินค้าเมอร์เซ

เดส-เบนซ์ได้ 
ผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้มาใช้เป็นกรอบของการศึกษาเพื่อทําการศึกษาถึงการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้าคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ เนื่องจากสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์

เป็นตราสินค้าท่ีมีท้ังความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้บริโภค ซ่ึงทําให้ผู้บริโภคเกิดการเลือกตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์

เซเดส-เบนซ์มากย่ิงข้ึนกว่าตราสินค้าอ่ืน ๆ ในเวลาท่ีต้องตัดสินใจ 
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2. วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์”” 
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ เพศชาย-หญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมลฑล และเป็นท้ังผู้ท่ีไม่เคยและเคยใช้สินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์มาแล้ว 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-
stage sampling) ซ่ึงเรียงลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลาเลือก 
เขตจํานวน 10 เขต จากจํานวนเขตการปกครอง 50 เขต (จํานวนเขตการปกครองในกรุงเทพ, ออนไลน์, 2550)  

ขั้นตอนท่ี 2  การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีเขต 
ต่าง ๆ อย่างท่ีได้กําหนดท้ัง 10 เขตโดยเก็บกลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 ตัวอย่าง จนได้ครบท้ังสิ้นจํานวน 400 ตัวอย่าง  

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกําหนดจํานวนตัวอย่างของแต่ละพื้นท่ีแล้ว  
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนท่ีในเขตท่ี

กําหนดไว้โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น เช่น ศูนย์จําหน่ายรถยนต์  หน้าห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น 
 
3. ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง ‘’การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอเซเดส-
เบนซ์”ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
 ผลจากการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ  มีรายได้อยู่ท่ีระหว่าง ต่ํากว่า 40,000  
 

 ตอนท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์ 
  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า “เมอร์เซเดส-เบนซ์” (Brand Image)  
  ด้านคุณสมบัติ เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.41 รองลงมาคือ ให้ความรู้สึก ม่ันคงปลอดภัยเม่ือได้ขับข่ี โดยมี
ระดับการรับรู้อยู่อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.36 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติมให้เลือก

มากมายโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.03 
  ด้านคุณประโยชน์ เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีระบบการทํางานท่ี

อัจฉริยะโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.18 รองลงมาคือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกด้าน โดยมีระดับ
การรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ รถยนต์  “เมอร์เซเดส-เบนซ์”  ประหยัดน้ํามัน 
โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.69  
  ด้านคุณค่าเม่ือพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ รถยนต์  “เมอร์เซเดส-เบนซ์”  
สะท้อน รสนิยมของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.26  รองลงมาคือ สามารถ
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สร้างความประทับใจในการใช้งานโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.19 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
สามารถขาย ต่อได้ราคาดีโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.77   
  ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้ใช้รถยนต์  “เมอร์
เซเดส-เบนซ์”  เป็นคนมีภูมิฐานโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 รองลงมาคือ ผู้ใช้รถยนต์  
“เมอร์เซเดส-เบนซ์” เป็นคนมีรสนิยมท่ีดี โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.09 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุดคือ ผู้ใช้รถยนต์  “เมอร์เซเดส-เบนซ์”  เป็นคนชอบความต่ืนเต้นเร้าใจโดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.92  
 

 ตอนท่ี 3 การรับรู้คุณค่าสินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  
 ด้านการรับรู้ตราสินค้าโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่าน

สามารถรับรู้จดจําหรือระลึกถึงสัญลักษณ์ ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยท่ี  4.08 รองลงมาคือ ระดับการรับรู้เม่ือ

พูดถึงรถหรูแล้วท่านจะนึกถึงรถยนต์‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’เป็นอันดับแรกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.92 และที่น้อยท่ีสุดคือ 
ระดับการรับรู้จักรถยนต์  ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ เป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71 
 ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าในระดับมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4. 87 พบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มี
ระบบความปลอดภัยสูงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดีอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และที่น้อยท่ีสุดคือมีความหลากหลายของประเภทสินค้าและบริการอยู่ในระดับมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
 ด้านการเชื่อมโยงส่ิงต่าง ๆของตราสินค้าในระดับปานกลาง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านรับรู้ว่ารถยนต์  ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ เป็นผู้นําอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์หรูเป็นปีท่ี 17 ติดต่อกัน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 รองลงมา คือ ท่านรับรู้ว่า ‘‘ชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์เก็ต’’ เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ

รถยนต์  ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และท่ีน้อยท่ีสุด คือ ท่านรับรู้ว่ารถยนต์  ‘‘เมอร์เซ
เดส-เบนซ์ 
 ด้านความจงรักภักดีในตราสินค้าในระดับปานกลาง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นลูกค้าประจําของ ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
รองลงมา คือ ท่านจะแนะนําบุคคลอ่ืนให้ใช้รถยนต์  ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และที่

น้อยท่ีสุด คือ ท่านจะเลือกซ้ือเฉพาะรถยนต์  ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42บนซ์’’ มีโปรโมชั่น

ผ่อน0%-48เดือนท่ีพบก็อยู่ในระดับปานกลาง    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14  
 

 ตอนท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์ 
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าตรา’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ในระดับมาก โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ ‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ 
เพราะสามารถสร้างความม่ันใจได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ ท่านตัดสินใจซ้ือรถยนต์  ‘‘เมอร์เซ
เดส-เบนซ์’’ เพราะการบริการท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และที่น้อยท่ีสุด ท่านตัดสินใจซ้ือรถยนต์  
‘‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ เพราะราคาและคุณภาพเหมาะสมกันท่ีพบก็อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98   
 

ผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
 1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เมอร์เซเดส
เบนซ์ แตกต่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1.1 อายุท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เมอร์เซเดสเบนซ์ ไม่แตกต่างกัน 
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  1.2 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน 
  1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เมอร์เซเดสเบนซ์ แตกต่างกัน 
โดยผู้ ท่ี มีอาชีพนักศึกษามีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวมมากกว่าผู้ ท่ี มี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพข้าราชการ/พนักงงานรัฐวิสาหกิจจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-
เบนซ์’’โดยรวมมากกว่าผู้ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านและผู้ท่ีมีอาชีพ

พนักงงานบริษัทเอกชนจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวมมากกว่าผู้ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ 
  1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวม 
แตกต่างกัน พบว่าผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 40,000 - 60,000 บาท จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-
เบนซ์’’โดยรวม มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  60,001 - 80,000 บาท และ80,001 - 100,000 บาท ในขณะท่ีผู้ท่ีมี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   40,000-60,000 บาท จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวมมากกว่าผู้บริโภค

ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  60,001 - 80,000 บาท 80,001 - 100,000 บาทและ 100,000 บาทขึ้นไป 
 

 2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าสินค้าตราเมอเซเดส-เบนซ์แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 
  2.1 อายุท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.3 อาชีพท่ีแตกต่างกัน จะมีการรับรู้คุณค่าตราสนิค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยรวม แตกต่างกัน โดยพบว่า

ผู้ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยรวม มากกว่าผู้ท่ีมี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้คณุค่าตราสินค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

3. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์” ด้านคุณสมบัติ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์’’ อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์” อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์” อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านคุณบุคลิกภาพของผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์” อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 
 

4. การรับรู้คุณคา่ตราสินค้า“เมอรร์เซเดส-เบนซ์”ด้านการรับรู้ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์”พบว่า   ด้านการรับรู้ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-เบนซ์”
อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านการรับรู้ถึงคณุภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอรร์เซเดส-
เบนซ์”อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านการเชื่อมโยงส่ิงต่าง ๆของตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา

“เมอรร์เซเดส-เบนซ์”อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ด้านความภักดีในตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา

“เมอรร์เซเดส-เบนซ์”อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
  

จากการผลการศึกษาพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การได้เห็นบุคคลต่าง ๆในอาชีพสภาพแวดล้อมในการใช้สินค้าหลากหลาย ทําให้มีโอกาสได้เห็นสินค้า ภาพลักษณ์ภายนอก
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หรือภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีเป็นเจ้าของสินค้านั้น ทําให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์ท้ังของสินค้าและผู้ใช้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่ี  (เดอเฟลอร์ และเดนนีส : 418 - 420) อาชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร การเลือกใช้สื่อของ
บุคคลท่ีแตกต่างกัน บุคคลท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันจึงมีแนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน อาจกล่าว
ได้ว่าอาชีพเป็นตัวหล่อหลอมประสบการณ์ ดังนั้น ผู้ท่ีมีอาชีพต่างกัน จึงมีประสบการณ์ ความคิด และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน

ออกไป รายละเอียดดัง ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพ กับ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวม   
อาชีพ X  

S.D ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยรวม 
1. นักศึกษา 4.35 0.27 มากท่ีสุด 
2. ข้าราชการ/พนักงงานรัฐวิสาหกิจ 4.08 0.38 มาก 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 3.92 0.51 มาก 
4. ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ 4.02 0.50 มาก 
5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4.07 0.46 มาก 
  

จากตารางท่ี 1  พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพ นักศึกษามีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์’’โดยรวมมากกว่าผู้
ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  
 จากผลการทดสอบอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีจะมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดสเบนซ์โดยรวม แตกต่างกัน  
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การได้เห็นสัมผัสหรือได้ยินจากผู้ใช้จริงมา ทําให้มีโอกาสได้เห็นสินค้า รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้านั้น ทํา

ให้มีการรับรู้คุณค่าของสินค้า ถ้าสินค้านี้ตอบสนองต่อความการต้องการ ก็จะทําให้เกิดโอกาสในการตัดสินใจซ้ือมากย่ิงข้ึน

สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปรมะ สตะเวทิน 2533 : 105-109) อาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของ ผู้รับ
สารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร และสารสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้คนมีวัฒนธรรมต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกันมีทัศนคติ

ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน 
 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพ กับ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยรวม 

อาชีพ X  
S.D ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยรวม 

1. นักศึกษา 3.89 14 มาก 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.02 39 มาก 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 3.69 232 มาก 
4. ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ 3.58 102   มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า’’เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
โดยรวม มากกว่าผู้ท่ีมี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/อิสระและอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  

จากผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า“เมอร์เซเดส-เบนซ์”โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ตรา“เมอร์เซเดส-เบนซ์”อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปใน  
เชิงบวก กล่าวคือ หากมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า“เมอร์เซเดส-เบนซ์”โดยรวมมาก การตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา“เมอร์เซ
เดส-เบนซ์” ก็จะมีมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ท่ีพบนั้นมีค่าในระดับปานกลาง (r = 0.523) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ( Kotler 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทําการตัดสินใจซ้ือประกอบด้วยปัจจัยภายในได้แก่ แรงจูงใจ 
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การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและภาพลักษณ์หรือมุมมองทัศนคติของผู้บริโภคซ่ึงจะสะท้อนถึงความต้องการและการรับรู้

คุณค่าตราสินค้า“เมอรร์เซเดส-เบนซ์” 
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า“เมอร์เซเดส-เบนซ์”ด้านความภักดีในตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ตรา“เมอร์เซเดส-เบนซ์”อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปใน     
เชิงบวก กล่าวคือ หากมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า“เมอร์เซเดส-เบนซ์”ด้านความภักดีในตราสินค้ามาก จะมีการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าตรา“เมอร์เซเดส-เบนซ์”จะมีมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ท่ีพบนั้นมีค่าในระดับสูง (r = 0.620)สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้าของ (เสรี วงษ์มณฑา 2540: 41) ท่ีกล่าวว่า “การมีคุณค่าของตราสินค้า

ท่ีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ และมคีวามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค ซ่ึงหมายความว่าการท่ีผู้บริโภคตัดสินใจ

ซ้ือสินค้านั้นเป็นเพราะตราสินค้าไม่เหมือนใคร ทําให้ตัดสินใจซ้ือซํ้าและกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

  จากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ มีการตระหนักถึงบุคลิกภาพของ

ผู้ใช้คือสินค้าสามารถทําให้ผู้บริโภคมีบุคลิกท่ีดี สามารถสร้างความม่ันใจและสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานเวลาออกสังคม

หรืองานต่าง ๆ ทําให้บุคคลรอบข้างเห็นแล้วมีความน่าเชื่อถือมีดูเป็นคนมีฐานะหรือมีความน่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความ
ม่ันใจต่อผู้ขับขี่รถยนต์ตราเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในเร่ืองของ ความปลอดภัยในการการขับข่ีรถยนต์ด้วยระบบท่ีทันสมัยและมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในสินค้า สุดท้ายสิ่งท่ีทําให้ผู้บริโภครู้สึกม่ันใจในการใช้สินค้าก็คือการบริการทั้งต่อการซ้ือหรือ

หลังจากท่ีตัดสินใจซ้ือ ซ้ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 : 220 ) พฤติกรรมผู้บริโภคมีลักษณะ

เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลาและความพยายาม ปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีได้กล่าวมาจะเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค อาจจะเกิดจากการได้เห็นหรือได้ยินจากบุคคลรอบข้างผู้ท่ีเคยใช้มาก่อน ทําให้ช่วยสร้างความม่ันใจและ

เป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจซ้ือ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์เนื่องจากการศึกษาพบว่า การรับรู้แต่ละอาชีพมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
หากผู้ผลิตสินค้าหรือนักการตลาดต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และรับรู้คุณค่าตราสินค้าและทําให้เกิดการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าได้มากขึ้น ควรจะสร้างภาพลักษณ์ในแต่ละอาชีพเกี่ยวกับตราสินค้าเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการแสดงถึงการ

ยอมรับค่านิยมในแต่ละอาชีพ ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้สินค้าได้หลากหลายอาชีพย่ิงข้ึนและการสร้างคุณค่า

ของตราสินค้า ควรออกแบบให้มีความสมจริง และสอดคล้องกับสินค้าของตราสินค้านั้นให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ขัดต่อการรับรู้

คุณภาพของสินค้าน้อยท่ีสุดเพราะจะทําให้ผู้ชมมีรับรู้ท่ีดีต่อตราสินค้าท่ี และส่งผลทําให้ผู้ชมเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้ามากข้ึน 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
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พฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสาร ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live และการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวสําหรบัผู้หญิง ในจังหวัดชลบรุี 

Behavior of News Exposure, Comments on Facebook Live Viewing and 
Decision of Purchasing Skincare Products for Women in Chonburi 

 

ศุภาวดี ใจรักษ์1  และปริยา รนิรัตนากร1 
 

1สาขาวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
*suphawadee889@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
บทความคร้ังนี้เป็นการนําเสนอพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ความ

คิดเห็นในการรับชม Facebook live เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิง และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับ
ผู้หญิง ในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จสูงสุด และมีคุณภาพมากท่ีสุดในแวดวงธุรกิจ  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณณา (Descriptive Statistic 
analysis) โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ 
สถิติเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic analysis) ได้แก่ สถิติ Chi-square ค่าสถิติ One-Way ANOVA และสถิติ 
Pearson’s correlation coefficient ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดชลบุรีท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวสําหรับผู้หญิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความถ่ีในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะรับชมในช่วงเวลา 20.01-24.00 น.(หัวค่ําถึงดึก)  และมีความคิดเห็นในการรับชม 
Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวด้านคุณภาพข้อมูลมากท่ีสุด โดยผู้บริโภคคิดว่าข้อมูลท่ีนําเสนอผ่าน Facebook 
live เป็นข้อมูลท่ีทันสมัย เข้าใจง่าย และมีความถูกต้อง และประเด็นหลักท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือการจัด
โปรโมชั่นผ่าน Facebook live รองลงมาคือวิธีการนําเสนอของผู้ประกอบการใน Facebook live 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความคิดเห็น  การตัดสินใจซ้ือ  เฟซบุ๊คไลฟ์  ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว  
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Abstract 
 
This content for presentation the behavior of news exposure via Facebook Live related to skin 

treatment products, the opinion for watching Facebook Live related to women skin treatment products 
and decision to buy women skin treatment products in Chonburi Province. The objectives for bringing the 
researching result to be guideline for doing the business, marketing plan strategies matching the target 
group for most performance of the business and having most quality in business circles.  

This learning is the research by using questionnaire for data collection, and to use Descriptive Statistic 
Analysis of Frequency, Mean, Standard Deviation and Inferential Statistic Analysis such as statistic of Chi-
square, statistic of One-way ANOVA and statistic of Pearson’s correlation coefficient. The people in this 
research such as the people who lives in Chonburi Province which to be person who had bought the 
women skin treatment products via social media network of over 15 years old. 

The Educational result founded that the consumers having frequency to watch Facebook Live of 
skin treatment products for 1-2 times per week, average time 1-2 hours, most of the time will be watched 
during 20.01 – 24.00 hrs. (early evening to midnight), and they have the opinion to watch Facebook Live 
related to skin treatment products in regards of quality data, and the consumer think that the data 
presentation via Facebook Live is the modern data, easy knowledge and true. Especially the main subject 
in decision for buying the products as Promotion arrangement via Facebook Live, and the second step as 
presentation method of the entrepreneur in Facebook Live. 

 
Keywords: behavior of news exposure, opinion, decision for buying, facebook live, skin treatment products 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีและการดํารงชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคตามสมัย เช่นเดียวกับการดําเนินธุรกิจท่ีต้องอาศัยหลักการตลาดเพ่ือท่ีจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้ครองใจ

ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าเม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไป เครื่องมือทางการส่ือสารการตลาด ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปัจจุบันนี้

หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีผ่านอินเตอร์เน็ตมาช่วยการดําเนินการทางการตลาด โดยผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ซ่ึงเป็นตัวช่วยท่ีสําคัญของ  
นักธุรกิจในประเทศไทย และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน 

เฟซบุ๊ค (Facebook) ยังเป็นผู้นําว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งาน(Features) ซ่ึงรูปแบบการใช้งาน

ใหม่ท่ีเรียกว่า การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟชบุ๊ก (Facebook Live) ท่ีเป็นการนําเสนอรูปแบบวิดีโอ ซ่ึงผู้ใช้งานล่าสุดการเปิดตัว

สามารถถ่ายทอดสด รวมไปถึงมีการพูดคุยระหว่างผู้ถ่ายทอดสด กับการแสดงข้อความของผู้เข้าชม ณ เวลานั้น ซ่ึงธุรกิจต่าง ๆ 
พากันใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ค (Facebook) เพ่ือนําเสนอสินค้า หรือสนทนาพูดคุยกับลูกค้า โดยส่วนมาก

จะเป็นรูปแบบการแฝง สินค้าผ่านการถ่ายทอดสดของดารานักแสดง หรือการรีวิวสินค้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงและสร้างมิติทาง

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่ท่ีสร้างความบันเทิง การมีปฏิสัมพันธ์ กระแสนิยมความเฉพาะเจาะจง และสร้าง
การบอกต่อของลูกค้า ซ่ึงเห็นได้ว่า ความพิเศษของโปรแกรมคือ การนําเสนอเนื้อหาในเวลาจริง เป็นการติดต่อสื่อสารระบบ

สองทาง (Two-way Communication) ระหว่างเจ้าของธุรกิจและลูกค้าท่ีสามารถโต้ตอบกันได้ กลายเป็นการทํากิจกรรม

ร่วมกันได้ นอกจากนี้การสร้างเนื้อหาการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดสามารถเป็นการสร้างความหลากหลายทางการค้าท่ีสามารถ

นําเสนอออกมาในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสามารถสร้างความบันเทิงและสร้างความสนใจต่อผู้บริโภค

ในการรับชมและตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นถึงโอกาสในการหยิบเคร่ืองมือสื่อสารท่ีเรียกว่า การถ่ายทอดสด (Facebook live) มาดําเนิน

ธุรกิจให้เกิดความสําเร็จ และท่ีผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ ค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live  และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิงในเขตจังหวัดชลบุรี” 
จะทําให้ทราบว่าผู้บริโภคท่ีเป็นประชาชนในเขตชลบุรี มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิง

อย่างไร มีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live  อย่างไร รวมไปถึงการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงสําหรับผู้หญิงอย่างไร 
โดยข้อมูลท่ีได้สามารถนําไปเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวสําหรับผู้หญิงผ่านรูปแบบ Facebook live  รวมท้ังเป็นแนวทางในการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนผ่านรูปแบบ Facebook 
live  อีกด้วย ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นต่อการรับชม Facebook live 
และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร กับความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
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 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกับการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านFacebook live เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน 
 2. ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน 
 3. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวแตกต่างกัน 
 4. ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร (2559) ได้ทำการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ กันแดด ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินงานเพื่อสร้างยอดขาย รวมถึงเป็น

แนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์กันแดด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีท้ังหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทาง การ
จัดจำหน่ายและการโฆษณา และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และราคา ตามลำดับ โดยปัจจัยด้านช่องทาง การจัดจำหน่ายและการ

โฆษณา กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญทางด้านสถานท่ีในการจัดจำหน่าย จะต้องมีความสะดวกสบาย มีความกว้างขวาง และ
ทันสมัยต่อการเลือกซ้ือ เป็นต้น ในขณะท่ีปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญท่ีทางด้านผลิตภัณฑ์กัน

แดดต้องเหมาะแก่ การปกป้องจากแสงแดด มีหลากหลายสูตรท่ีเหมาะกับสภาพผิว มีบทพิสูจน์ผลลัพธ์ท่ีน่าเชื่อถือ และไม่
ก่อให้เกิดการแพ้ หรือระคายเคืองผิว เป็นต้น ซ่ึงรวมถึงราคาท่ีเลือกซ้ือจะต้องมีความเหมาะสมกับ คุณภาพ และปริมาณ

ผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 
กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ได้ทำการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบำรุงผิวหน้าของคนใน

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 2) เพ่ือศึกษาระดับการ

รับรู้คุณค่าตราสินค้า 3) เพื่อศึกษาการตลาดแบบการบอกปากต่อปาก 4) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือครีมบำรุงผิวหน้าของคนใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาผู้ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือครีมบำรุงผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
คุณค่าตราสินค้า และการบอกปากต่อปากส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบำรุงผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 
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5.1 กําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี พิจารณาจากจํานวนประชากร  

ท้ัง 11 อําเภอของจังหวัดชลบุรี จํานวน 1,509,125 คน (สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จังหวัดชลบุรี : 2560) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นผู้ท่ีเคยเปิดรับ

ข่าวสารผ่าน Facebook live  เพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 400 คน (Yamane, 1973) 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วน 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบด้วยคําถามจํานวน 4 ข้อ 

ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live ประกอบด้วยคําถาม 5 ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการรับชม 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม ช่วงวันในการรับชม และประสบการณ์การเข้ารับชม 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

บันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง ด้านการบอกปากต่อปาก ด้านความไว้วางใจ และด้าน
คุณภาพข้อมูล 

ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 5 ข้อ 
 

5.3สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3.1 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic analysis) โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
5.3.2 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic analysis) ได้แก่ สถิติ Chi-square ค่าสถิติ One-Way ANOVA 

และสถิติ Pearson’s correlation coeffcient  
 
6. ผลการวิจัย  
 

1. ข้อมูลลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มีการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 

2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผวิ ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการรบัชม Facebook 
live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผวิ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ในช่วงเวลา 20.01-24.00 (หัวค่ําถึงดึก) ของทุกวัน และมีประสบการณ์เข้า

รับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 1-3 ปี 
3. ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ผลการศึกษาดังนี้ 
ด้านความบันเทิง พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ด้านความ

บันเทิงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live ทําให้เกิดความ

เพลิดเพลินมากท่ีสุด รองลงมา ผู้บริโภคคิดว่า Facebook live ส่วนใหญ่มีเนื้อหาท่ีน่าสนใจ  
ด้านการปฏิสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ด้าน

การปฏิสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live ช่วยให้ผู้

ซ้ือมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นได้สะดวกข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live ทําให้ผู้ซ้ือ

และผู้ขายมีความใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึน  
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ด้านความนิยม พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ด้านความ

นิยมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าวิธีการนําเสนอผ่าน Facebook live กําลัง
ได้รับความนิยม และ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วิธีการนําเสนอผ่าน Facebook live ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึนมีค่า

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู้บริโภคคิดว่าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วิธีการนําเสนอผ่าน Facebook live เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย  
ด้านความเฉพาะเจาะจง พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ด้าน

ความเฉพาะเจาะจงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าผู้ประกอบการท่ีมี

การนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook live ควรมีรูปแบบการนําเสนอที่มีเอกลักษณ์ไม่ซํ้าใคร มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live เป็นวิธีการนําเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจง  

ด้านการบอกปากต่อปาก พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
ด้านการบอกปากต่อปากโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าการกดไลค์กดแชร์ 
Facebook live ช่วยให้คนอ่ืนรู้จักผลิตภัณฑ์นั้นได้มากย่ิงข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู้บริโภคมีคิดว่าการรับชม Facebook 
live ช่วยให้เกิดการบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์   

ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว  ด้าน
ความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live ทําให้

ลูกค้าเกิดความไว้วางใจต่อผู้ประกอบการมากย่ิงข้ึน รองลงมา คือ ผู้บริโภคคิดว่าการรับชม Facebook live ช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ (ตราสินค้า) นั้น ๆได้  

ด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ด้าน
คุณภาพข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าข้อมูลท่ีนําเสนอผ่าน Facebook live 
เป็นข้อมูลท่ีทันสมัย มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู้บริโภคคิดว่าข้อมูลท่ีนําเสนอผ่าน Facebook live เป็นข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย  

4. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า การจัดโปรโมชั่นผ่าน Facebook live ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

มากท่ีสุด รองลงมาคือ เม่ือเห็นวิธีการนําเสนอของผู้ประกอบการใน Facebook live ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิว 
  
7. สรุป อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชม Facebook 
live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ในช่วงเวลา 20.01-24.00 (หัวค่ําถึงดึก) ของทุกวัน จากผลการวิจัยข้างต้นจะ

เห็นได้ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทุกวัน จากเดิมท่ีผู้บริโภคนิยมเปิดรับข่าวสารผ่านทีว ี
หนังสือพิมพ์ แต่ปัจจุบันการรับข่าวสารได้ถูกเปล่ียนแปลงไปแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร (2557) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลท่ีถูกแชร์ Shared ผ่านเฟสบุ๊ค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกแชร์ทุกวัน โดยเปิดรับข้อมูลข่าวสารในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 
20.01 – 24.00 น 

2. ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็น ด้านคุณภาพข้อมูล มากท่ีสุด โดยผู้บริโภคคิดว่าจากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลท่ีนําเสนอผ่าน 
Facebook live เป็นข้อมูลท่ีทันสมัย เพราะการนําเสนอข้อมูลผ่าน Facebook live เป็นการนําเสนอข้อมูล เนื้อหาสด ๆ 
ในช่วงเวลานั้น ๆ ทําให้ข้อมูลได้มีการอัพเดทตลอดเวลา เพ่ือนําเสนอให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ เช่น ข้อมูลสรรพคุณของสินค้า การ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2393
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เปิดตัวสินค้าใหม่ วิธีการใช้สินค้า เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะอัพเดทใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจ เข้าถึงง่ายย่ิงข้ึน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิดาภา หัดหอม (2558) ได้วิจัยเรื่อง การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจ และคุณภาพของระบบ

สารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เฟซบุ๊กไลฟ์กําลังได้รับความนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากการนําเสนอข้อมูลทีชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการปรับปรุงแก้ไขให้มี

ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
3. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผลการศึกษาพบว่า การจัดโปรโมชั่น

ผ่าน Facebook live ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าการนําปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มาใช้กับธุรกิจเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิง เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก 
แถม ยังคงเป็นตัวท่ีมีบทบาทสําคัญต่อธุรกิจ ซ่ึงถ้ามองให้กว้างจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริการ ท้ังขนาดเล็ก

ขึ้นไปจนถึงขนาดใหญ่ก็ตาม การจัดโปรโมชั่นจําเป็นอย่างย่ิงในการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่จัดโปรเพ่ือให้เกิดการ

บอกต่อ หรือการรู้จักสินค้าใหม่ หรือจะเป็นสินค้าเดิมท่ีวางจําหน่ายอยู่แล้ว แต่ต้องการกระตุ้นยอดขาย ก็สามารถใช้วิธีการจัด
โปรโมชั่นเข้ามาช่วยได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า 
การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมีจุดเร่ิมต้นมากจาก การมีสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการ ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้าน

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค  
4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านFacebook live 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารผ่านFacebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก อายุ และ รายได้ท่ีแตกต่างกัน มี
ลักษณะการดําเนินชีวิตแต่ละวัน หรือค่าความนิยมของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาว่าง หรือช่วงเวลาทํางานท่ี

ต่างกัน จึงทําให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน  
สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารผ่าน Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ท้ังนี้

เนื่องจาก ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ย่ิงรับข่าวสารมาก ย่ิงทําให้เกิดการกระตุ้นความต้องการซ้ือ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนันท์ ธันวารชร (2560) พบว่า ความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง มีผลต่อการจดจํา
และพัฒนาไปถึงการตัดสินใจซ้ือ ทําให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจํา และย่ิงมีการรับรู้ รับชม หรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซํ้า ๆ ย่ิงทําให้

เกิดการจดจําและนํามาถึงการตัดสินใจซ้ือ หรือท่ีเรียกกันว่า ย่ิงรับชมมาก ย่ิงมีโอกาสตัดสินใจซ้ือมากตามไปด้วย  
สมมติฐานท่ี 3 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับชม 
Facebook live เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก อายุท่ีต่างกัน มีมุมมองและความคิดเห็นต่างกัน ด้วย
ประสบการณ์ของแต่ละช่วงอายุท่ีพบเจอ ทําให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศม 
(2558) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15-30 ปี มีการตอบสนองด้านความคิดเห็น และมุมมองในเชิงบวกมากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป 

สมมติฐานท่ี 4 ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวด้านคุณภาพ

ข้อมูล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว

เป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ เม่ือมีความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิง ด้าน
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คุณภาพข้อมูลจะมีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสูงตามไปด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของ Hun, Keller, Redman & 
Watkin (1990) กล่าวไว้ว่า ข้อมูลท่ีดีมีคุณภาพ ต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานคือ มีความถูกต้องแม่นยํา มีความทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ และมีความกระชับชัดเจน 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 

 1. เพ่ือทําให้งานวิจัยสมบูรณ์มากข้ึน ควรเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินการใช้บริการระหว่างเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบสื่อการตลาดท่ีหลากหลาย 
 2. ควรศึกษาว่า วิธีการใดที่จะดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคเข้ามารับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ให้
มากย่ิงข้ึน  
 3. ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ทําให้รู้แนวทางความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณภาพข้อมูล เป็นสิ่งสําคัญในการนําเสนอข้อมูลผ่าน Facebook live ดังนั้น 
การทําการตลาดคร้ังต่อไป ควรมุ่งเน้นคุณภาพข้อมูลเป็นจุดสําคัญ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 4. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว มีหลายปัจจัย หลายสาเหตุมาก จากการศึกษาครั้งนี้ก็ทําให้ทราบถึงเหตุผลท่ี

กลุ่มผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือนั่นคือ การจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เม่ือเราทราบเหตุผลแล้ว ผู้ประกอบการสามารถวางแผน

การตลาดให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป 
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การตัดสินใจซื้อไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
The Decision to Buy WPC Synthetic Wood of Consumers in Bangkok  

and Its Vicinity 
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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ท่ีสนใจซ้ือไม้เทียม 
WPC เพศชาย-หญิง เป็นผู้มีอาชีพวิศวกร สถาปนิก ช่างรับเหมา ร้านขายวัสดุ เจ้าของบ้าน จํานวน 400 คน การศึกษาคร้ังนี้
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สนใจซ้ือ 
ไม้เทียม WPC มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC เพราะสินค้าดูทันสมัย มีความโดดเด่นและคุณสมบัติตอบสนองความ
ต้องการผู้ซ้ือได้  

 
คําหลัก: การตัดสินใจซ้ือ  ไม้เทียม  แนวโน้มการตัดสินใจ 
 

Abstract 
 
This research aims to study The decision to buy WPC artificial wood of consumers in Bangkok and 

its vicinity Use survey research which uses questionnaires. (Questionnaires) The sample group in the study is 
Those who are interested in buying artificial wood, WPC, male-female, are professional engineers, architects, 
contractors, shop owners, materials owners, homeowners, number 400. This study is to be utilized and is 
a guideline for policy formulation and marketing strategies for businesses. The research found that Those 
interested in buying artificial wood WPC tend to decide to buy WPC artificial wood because the product 
looks modern. With outstanding features and meet the needs of buyers. 
 
Keywords: buying decision, synthetic wood, tendency to decide 
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1. บทนํา 
 

 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันมีการนําไม้จริง มาทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของประดับตกแต่งบ้าน ซ้ือ-ขาย กันอย่างแพร่หลาย และสินค้าประเภทน้ี 

มีราคาสูงมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทดแทนในการทําสิ่งของตกแต่งบ้าน อย่างเช่น ไม้เทียม WPC 
นํามาใช้ในการทําไม้พ้ืน ไม้ระแนงต่าง ๆ ท่ีอยู่กลางแจ้ง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี   

การทําลายป่า คือ สภาวะของป่าตามธรรมชาติท่ีถูกทําลายโดยการตัดไม้และการเผาป่า เกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ 
เช่น การนําต้นไม้และถ่านไม้มาใช้หรือจําหน่ายเป็นโภคภัณฑ์ ในระหว่างท่ีทําการเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก และต้ังถ่ินฐาน บนพ้ืนท่ี

ว่าง การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจํานวนท่ีเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศัย ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปัญหาความแห้งแล้ง และพ้ืนท่ีมักด้อยคุณภาพลงจนกลายเป็นท่ีดินท่ีทําประโยชน์มิได้ความ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
(2560). การทําลายป่า[ออนไลน์] การตัดสินใจซ้ือของลูกค้า จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือจะนํามาปรับกลยุทธ์หรือวิธีการทํางาน ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง “การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท้ังปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้

ประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบาย และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการค้าไม้เทียม WPC 
และลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC 

ของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภค 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้

เทียม WPC  
 

 1.3 ความสําคัญของการศึกษา    
1. ทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้

เทียม WPC 
2. ทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรกับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียมWPC 
3. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC กับแนวโน้มการตัดสินใจ

ซ้ือไม้เทียม WPC 
4. ทําให้ทราบถึง การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางให้แก่

ผู้ท่ีสนใจศึกษา วางแผน รูปแบบการสื่อสารการตลาดของไม้เทียม WPC ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 
รวมท้ังยังสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้วิจัยท่ีต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจไม้เทียม WPC เพ่ือเป็น

การต่อยอดองค์ความรู้ ให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน 
  

 1.4 คําถามการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC แตกต่างกัน  
อย่างไร 
2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกนั อย่างไร 
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3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
อย่างไร 
 

1.5 สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.   ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC แตกต่างกัน 
 2.   ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกัน 
 3.   ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547, หน้า 28-29) คือ กลยุทธ์

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 
presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ําหนักท่ี

ปัจจัยใดมากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้มากท่ีสุด  
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (2550, หน้า 13)  

คือ การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนซ้ือสินค้า หรือบริการด้วยเงิน ซ่ึงรวมท้ังกระบวนการ

ตัดสินใจซ่ึงเป็นกระบวนการที่เป็นตัวกําหนดให้บุคคลเกิดการกระทํา หรือเกิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึน 
แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ อุทัย หิรัญโต (2526, หน้า 80-81) คือ ระดับผิว

เผิน ระดับลึกซ้ึง โดยความคิดเห็นท่ีเป็นความคิดเห็นระดับลึกซ้ึงนั้นจะเป็นความคิดเห็นท่ีเป็นทัศนคติซ่ึงมีความม่ันคง และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยาก เป็นความคิดเห็นท่ีติดตัวบุคคลไปเป็นเวลานาน ส่วนความคิดท่ีไม่ลึกซ้ึงนั้น เป็นความเห็นท่ีอยู่ใน

ระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีเรียกว่า  Opinion โดยเป็นความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนได้ง่ายและมกัจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว  
แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549, หน้า 14) คือ ความพยายามอันแน่วแน่ท่ีจะ

เปลี่ยนความคิดการกระทําโดยการควบคุมแรงผลักดันของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือ ความพยายามท่ีจะ

สร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนการโน้มน้าวใจมีลักษณะสําคัญ ผู้โน้มน้าวใจตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจโดย

ปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเสมอและผู้ถูกโน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงใจให้ผู้ถูกโน้มน้าวยอมรับทางเลือกท่ี

ตนเสนอสิ่งท่ีผู้โน้มน้าวต้องการคือการเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้ม
น้าวใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นต้น  

ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

ค้นคว้าการวิจัย เร่ือง การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ทราบว่า 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของไม้เทียม WPC อย่างไร และปัจจัยด้านใดท่ีควรปรับปรุงพัฒนา

ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 
 
3. วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ คือกลุ่มผู้สนใจซ้ือไม้เทียมWPCเพศชาย-หญิงซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และเป็นผู้ท่ีมีอาชีพวิศวกร สถาปนิก ช่างรับเหมา เจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง เจ้าของบ้าน และอื่น ๆ 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบ

หลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) 
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลาก สุ่ม 

เลือกจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 4 จังหวัดได้แก่ ดังนี้1. กรุงเทพมหานคร2. สมุทรปราการ3. ปทุมธานี4. 
นนทบุรี  

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม 
ตัวอย่างในเขตต่าง ๆ ดังท่ีสุ่มเลือกได้ท้ัง 4 จังหวัด ข้างต้นโดยเก็บ กลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัดเท่า ๆ กัน จังหวัดละ 100 ตัวอย่าง
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกําหนดจํานวนตัวอย่างของแต่ละเขตแล้ว 
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างตามท่ีกําหนดไว้ โดยจะเก็บกลุ่มตัวอย่าง

ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google docs ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยโพสแบบสอบถามไปท่ี Fackbook  และเว็บไซต์ 
(Website) ของกลุ่มผู้ ท่ีสนใจตกแต่งต่อเติมบ้านจํานวน  200  ตัวอย่าง และเก็บกลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนท่ีจริงจํานวน 200 
ตัวอย่างโดยเจาะไปท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซม หรือสร้างท่ีอยู่อาศัย เพ่ือท่ีจะได้เก็บกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม

ดังกล่าวจะประกอบด้วยคําถามแบบปลายเปิด (Open- Questions) และคําถามแบบปลายปิด (Closed-Ended questions) 
แบบมีตัวเลือก ซ่ึงข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตรงกับลักษณะของตนเอง จํานวน 5 ข้อ 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่านเป็นผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ในสถานะใด  
 ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) จํานวน 20 ช้อ 
เป็นแบบในการวัดความคิดเห็นซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วยมาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3  คําถามเกี่ยวกับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC   เป็นแบบในการวัดระดับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือ 
ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 สว่นท่ี 4 คําแนะนํา 
 
5. ผลการวิจัย 
 

การศึกษาการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยการการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือค้นหาคําตอบ 3 ข้อ ผลการศึกษาดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 400 คน 
เป็นเพศชาย การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายได้อยู่ท่ีระหว่าง 10,000-20,000 บาท มี
สถานะผู้ซ้ือเป็นเจ้าของบ้าน  
 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทาง

การตลาดของไม้เทียม WPC ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.93 อยู่ในระดับ

มาก สินค้ามีมาตรฐาน รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.91 อยู่ในระดับมากและสินค้ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือก น้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.83 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.68 อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทาง

การตลาดของไม้เทียม WPC ราคาเหมาะสมกับอายุการใช้งาน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.78 อยู่ในระดับมาก สินค้ามีหลาย

ระดับราคาให้เลือก รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.73 อยู่ในระดับมากและราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อ่ืนท่ีเป็น

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.47 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.45 อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สามารถติดต่อกับผู้ขายได้สะดวกและมีบริการขนส่ง

สินค้ารวดเร็วตรงต่อเวลา มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.59 อยู่ในระดับมาก มีช่องทางการจัดจําหน่ายหลากหลายช่องทาง 
รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.33 อยู่ในระดับปานกลางและสามารถพบเห็นโฆษณาสินค้าได้ตามสื่อต่าง ๆ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ท่ี 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง   
 ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.50 อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานมีความรู้ ความชํานาญในการให้บริการ / 
ให้คําแนะนํา มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.71 อยู่ในระดับมาก ด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ข้อมูล
สินค้าอย่างชัดเจน รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.58 อยู่ในระดับมากและมีการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง น้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง 
  โดยรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.63 อยู่ในระดับมาก พบว่า 
ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.89 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.68 อยู่ในระดับมาก น้อยท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.45 อยู่ในระดับมาก 
 

 ตอนท่ี 3 แนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.48 อยู่ในระดับ พบว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC คือ ตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
เพราะเป็นสินค้าท่ีดูทันสมัย และมีความโดดเด่น มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.71 อยู่ในระดับมาก ตัดสินใจซ้ือเพราะคุณสมบัติ

สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.67 อยู่ในระดับมาก ตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC เม่ือ
ท่านได้เห็นโลโก้สินค้า และตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC เพราะคิดว่าการใช้ไม้เทียมเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ น้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.13 อยู่ในระดับปานกลาง   
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 ผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
 1. สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของ

ไม้เทียม WPC แตกต่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
      1.1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC แตกต่างกัน 
พบว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม 
WPC มากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/ปวส/เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับ ระดับอนุปริญญา/ปวส/เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยต่อความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC น้อยกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี  
1.2 ผู้ซ้ือสินค้าท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC ไม่แตกต่างกัน 

       1.3 ผู้ซ้ือสินค้าท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ไม่แตกต่างกัน 
       1.4 ผู้ซ้ือสินค้าท่ีมีสถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม 
WPC ไม่แตกต่างกัน 
 

 2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกนั ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
  2.1 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกัน พบว่าผู้ท่ีมีการศึกษา

ระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC มากกว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการ

ตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC น้อยกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังนี้ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า 
มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC น้อยกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
  2.2 ผู้ซ้ือสินค้าท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ผู้ซ้ือสินค้าท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ไม่แตกต่างกัน 
  2.4 สถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกัน พบว่า

สถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทผู้รับเหมา มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC น้อยกว่า สถานะผู้ซ้ือผู้
ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า สถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทวิศวกร มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC น้อยกว่า สถานะผู้ซ้ือผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทอ่ืน ๆ และสถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภท

เจ้าของธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้าง มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC น้อยกว่า สถานะผู้ซ้ือผู้ซ้ือไม้เทียม 
WPC ประเภทอ่ืน ๆ ท้ังนี้ สถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทเจ้าของบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม 
WPC น้อยกว่า สถานะผู้ซ้ือผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ประเภทอ่ืน ๆ 
 

3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC 
 3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC โดยรวม มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญสถิติ ท่ี 0.00 โดย

ความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.519) 
 3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านราคาโดยรวม 

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPCโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญสถิติท่ี 0.01 โดยความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ใน

ระดับปานกลาง (r = 0.559) 
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 3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม 
WPC ด้านช่องทางการจําหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญ
สถิติท่ี 0.01 โดยความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.532) 

 3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม 
WPC ด้านช่องทางการจําหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญ
สถิติท่ี 0.01 โดยความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ในระดับสูง (r = 0.613) 

 3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญสถิติท่ี 0.01 โดยความสัมพันธ์ท่ีพบอยู่ใน

ระดับสูง (r = 0.672)  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัย อายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ เกี่ยวกับงานสลักภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน  
1. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC แตกต่างกัน ดังนั้นจากท่ี

กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ผู้สนใจซ้ือไม้เทียม WPC ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
ต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC แตกต่างกัน ระดับการศึกษาบ่งบอกถึงระดับความรู้ความเข้าใจในสินค้า ซ่ึงมีผลให้
แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่าผู้ท่ีมี

การศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC มากกว่า
ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/ปวส/เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

2. สถานะผู้ซ้ือไม้เทียม WPC ท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกันว่า สถานะผู้ซ้ือไม้

เทียม WPC ท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC แตกต่างกัน สถานะผู้ซ้ือสามารถบ่งบอกถึงเหตุผลหรือ

ความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม WPC ในงานต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป สถานะผู้ซ้ือท่ีแตกต่างกันก็มีการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป หรือเจ้าของบ้านอาจเลือกผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมาอีกทางหนึ่ง เพ่ือท่ีจะเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2550, หน้า 13) ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไว้เพ่ิมเติมว่า 
พฤติกรรมการซ้ือของผู้ซ้ือ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซ้ือสินค้า หรือบริการด้วย

เงิน ซ่ึงรวมท้ังกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นตัวกําหนดให้บุคคลเกิดการกระทําหรือสถานะผู้ซ้ือ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือข้ึน 

3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของไม้เทียม WPC ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือ

ไม้เทียม WPC เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่เสมอ ไม้เทียม WPC ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งท่ีสามารถ

ใช้แทนไม้จริง และน้ําหนักเบา ลดการตัดไม้ทําลายป่า ทําให้ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยทางการตลาดไม้เทียม WPC 
ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีสินค้ามีรูปแบบ สี สินค้ามีมาตรฐาน ง่ายต่อการนําไปใช้ และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ทนต่อ

สภาพแวดล้อม เป็นในทางเชิงบวก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี

ของ ปริญ ลักษิตานนท์ (2544, หน้า 45) กล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค คือ การกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะหมายรวมไปถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือและปัจจัยทางการตลาด ซ่ึงเป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนก่อนพฤติกรรมการซ้ือ และโน้มน้าวใจให้เกิดพฤติกรรมการซ้ืออีกด้วย   
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7. ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้เทียม WPC  เนื่องจากการตัดสินใจส่วนใหญ่มาจากสินค้าสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคได้ในด้านของรูปลักษณ์สินค้าเร่ืองความโดดเด่น ใช้สินค้าและดูมีความทันสมัย แต่หัวใจหลักของไม้

เทียมยังมีเรื่องของการทดทาน ดูแลง่าย ซ่ึงปัจจุบันส่วนน้อยท่ีจะรู้จักไม้เทียม จึงควรท่ีจะทําการตลาดในด้านของการส่ือสาร

ประโยชน์ในแต่ละด้านตอบสนองต่อความต้องการให้ผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด และสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลาย

มากย่ิงข้ึน และการใช้ไม้เทียมยังเป็นการช่วยรักษาสมดุลแว้มล้อมให้ช่วยลมการตัดไม้ทําลายป่าได้  
 2. จากการศึกษาควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองของสีในการเลือก ลายไม้ท่ีดูมีความทันสมัยและสดุดตาเพ่ือ

สร้างความเป็นจุดเด่นให้กับไม้ ให้มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลาย รูปแบบท้ัง

ใน เด็กเล็กอาจจะเพ่ิมไม้ทีมีความปลอดภัยในเรื่องของพื้นไม้รองรับว่าไม่ทําให้ได้รับบาดเจ็บ ไม้ท่ีสามารถเป็นพ้ืนในการออก

กําลังกายได้ ไม้ทีสามารถทดต่อสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้นาน ทุกอย่างล้วนสามารถนําไปพัฒนาต่อข้ึนไปให้เป็นจริงได้ 
 3. จากการศึกษาครั้งนี้นําไปเป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดให้ตรงตามความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึนและทําให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป  
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บทคัดย่อ  

  
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา เพ่ือเป็น

แนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน โดยทําการศึกษากับผู้ท่ีเคยซ้ือและกําลังพิจารณาเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพปัจจุบันเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีบริษัทเอกชน สถานภาพ 
สมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุระหว่าง 31-40 ปี รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท การตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพ่ือเก็งกําไร 
(ซ้ือไว้ขายต่อ) หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์  ลักษณะคือ 1 ห้องนอน ขนาดของพ้ืนท่ีใช้สอย 31-40 ตารางเมตร งบประมาณ
ในการเลือกซ้ือคือ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราการผ่อนดาวน์ท่ีต้องการคือ 5,000 – 15,000 บาท  ตัดสินใจด้วยตัวเอง  
ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาคือ 1-3 เดือน ผลการการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือโดมิเนยีมในเขตเมืองพัทยา   
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ  คอนโดพัทยา  ความรู้ความเข้าใจ  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  
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Abstract 
  

The research objective is to study the factors that effecting the decision making to buy a condominium’s 
apartment in Pattaya City’s area to be used as a guideline for the real estate entrepreneurs to utilize to 
develop their products or projects to meet the needs of targeted customer-cluster which are constantly 
changing in the present day. The study was conducted with those who have bought and are considering 
to buy a condominium’s apartment in Pattaya City. 
 The study result indicated that most of the samples were female, their present occupation is 
employee/staff, of private companies, marital status is married/cohabiting, their education background 
level is Bachelor degree, Age range is between 31 - 40 years, monthly income range is between 20,001 - 
30,000 Baht. Their decision to buy a condominium’s apartment in Pattaya City was found that most of 
the sample groups’ main objective of condominium’s apartment buying was the speculation (Buy it and 
resell it on). They searched for information from the internet/website. Their desirable characteristics are 
1 bedroom of utilizable space of 31 - 40 square meters. The budget for buying is 1,000,001 - 2,000,000 
Baht. Their required installment payment rate is between 5,000 - 15,000 Baht per month. They made 
decision by themselves. Their consideration time takes about 1 - 3 months. The hypothesis testing result 
was found the importance of marketing mixing factors of each condominium in Pattaya City’s area has a 
relationship with the decision-making to buy condominium’s apartment in Pattaya City’s area. 
 
Keywords: decision to buy, condominium in Pattaya, knowledge and understanding, marketing mixing factors 
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1. บทนํา 
 

นอกจากประเทศไทยจะเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประเทศท่ีน่าสนใจที่จะนําเงินมา

ลงทุน โดยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตจากการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานทางด้านคมนาคม และราคาของอสังหาริมทรัพย์ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว

ทางชายทะเลอย่าง “เมืองพัทยา” 
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยา นอกจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว ยังเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายด้าน 
รวมถึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นท่ีต้องการมากขึ้น ราคาพ้ืนท่ีค่อนข้างสูง จะเห็น

ได้ว่าคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีจํานวนมากถูกสร้างข้ึนเพ่ืออยู่อาศัยและการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เซ่ียงฉิน 
(2560, หน้า บทคัดย่อ ) ท่ีศึกษาพบว่า เมืองพัทยามีจุดแข็งและโอกาสในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวบันเทิงและการลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และยังสอดคล้องกับสภาพการลงทุนปัจจุบัน ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเข้ามาลงทุนพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา ท่ีมีท้ังผู้ประกอบการท้องถ่ินและบริษัทมหาชนรายใหญ่จากกรุงเทพฯ และจาก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุน แม้ว่าทําเลท่ีตั้งของเมืองพัทยาจะมีปัจจัยบวกท่ีเอ้ือต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่กลับพบว่าด้าน

สถานการณ์เกี่ยวกับตลาดคอนโดในพัทยา มีหลายโครงการที่มีห้องชุดเหลือขายในตลาด จากข้อมูลรายงานวิจัย ของบริษัท 
Colliers International เกี่ยวกับตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยา ช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ.2561 พบว่าตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยา

ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีพ.ศ.2558 (ตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยา, 2561, ออนไลน์) 
ในการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

ค่อนข้างน้อย ด้วยความน่าสนใจของเมือง ท้ังในด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการลงทุน และตลอดจนสถานการณ์ตลาด

คอนโดท่ีหลายโครงการมีห้องเหลือขายในตลาดสําหรับปี2561 ว่ามีองค์ประกอบหรือปัจจัยด้านใดท่ีเข้ามามีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา แนวคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจ และแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ มาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ

เคร่ืองมือการวิจัย ผลการศึกษาจะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภค อีก
ท้ังยังสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาเพ่ือวางกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน 
และยังสามารถนําความรู้ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน

อนาคต รวมท้ังนักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์การวางแผนการตลาดและการสื่อสารให้ดี และรัดกุมย่ิงข้ึน ตลอดจนเป็น

แนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ท่ีมีความสนใจนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ และระดับความสําคัญ

ของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
2.2 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

พัทยากับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
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2.4 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
2.5 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

ของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกัน   
3.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
3.3 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
3.4 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกัน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา” ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปน้ี  1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร(2533, หน้า 120)ได้กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge)เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่าน

ประสบการณ์  โดยการเรียนรู้ จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้  ท่ีผสมผสานระหว่าง

ความจํา (ข้อมูล) กับ สภาพจิตวิทยา ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายในท่ีแสดงออกของมนุษย์ได้   2. แนวคิดเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือ ฉัตยาพร เสมอใจ(2550,หน้า46)ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ี

จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆของสินค้าและบริการอยู่

เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญและ

อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  ฟิลลิป คอตเลอร์  (Philip Kotler, 
2003, p. 24) ได้ให้ความหมายว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได้ ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ   4. สุชาติ 
เซ่ียงฉิน (2560,หน้าบทคัดย่อ ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคม

อาเซียน  ผลการวิจัยพบว่าเมืองพัทยามีจุดแข็งและโอกาส ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวบันเทิงและการลงทุน การค้า ด้านธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า การส่ือสารโทรคมนาคม ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นต้น ท่ี
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยเมืองพัทยา

มีศักยภาพและความพร้อมสูงมากในการแข่งขันด้านการค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซ่ียนและประชาคมโลกซ่ึงจะมีการจ้างงานซ่ึงจะมีการจ้างงานเพ่ิมมากข้ึนรัฐบาลจึงมีความจําเป็นต้องเร่งรัด

ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานคนไทยให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือให้มี

ความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2407
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5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่  ผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือและกําลังพิจารณาเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

เมืองพัทยา จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลซ่ึงสร้างจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร ตอนท่ี 2
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา ตอนท่ี 3 ระดับความสําคัญของปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  ตอนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความแปรปรวน (variance)  2. สถิติ
วิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistical analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่าสถิติ F-Test  ค่าสถิติ One-Way 
ANOVA และค่าสถิติ Pearson’s correlation coefficient 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา” ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.ข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพปัจจุบันเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี

บริษัทเอกชน มีสถานภาพ คือ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด 2. ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

พัทยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทําเล/ท่ีตั้ง 
มากท่ีสุด โดยมีระดับความความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านการลงทุน โดยมีระดับ
ความความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และที่น้อยท่ีสุดคือ ด้านการจัดการส่วนกลาง โดยมีระดับ
ความความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 3. ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ ด้านราคาและด้านทําเล/ท่ีตั้ง อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 และน้อยท่ีสุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 4. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพ่ือเก็งกําไร 
(ซ้ือไว้ขายต่อ) หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ลักษณะคือ 1 ห้องนอน ขนาดของพื้นท่ีใช้สอย 31-40 ตารางเมตร 
งบประมาณในการเลือกซ้ือคือ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราการผ่อนดาวน์ท่ีต้องการคือ 5,000 – 15,000 บาท ตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาคือ 1-3 เดือน  
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและอายุท่ีแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกัน   
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 สมมติฐานท่ี 2 พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 สมมติฐานท่ี 3 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 สมมติฐานท่ี 4 พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและอายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

ของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญของ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาโดยรวม แตกต่างกัน    
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 

7.1 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา   
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

พัทยา ด้านทําเล/ท่ีตั้ง อยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตําแหน่งท่ีตั้งโครงการ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทําเลโดยรอบโครงการ  และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรอบ  ท้ังนี้อาจเนื่องจาก  
สภาพปัจจุบันของทําเลท่ีตั้งคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายหาดและพ้ืนท่ีบริเวณติดถนน

สายหลักและสายรองของเมือง  ซ่ึงเป็นทําเลท่ีตั้งท่ีมีศักยภาพเหมาะแก่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  นอกจากปัจจัยด้าน

ทําเลท่ีตั้งของเมืองพัทยาแล้ว ยังมีปัจจัยบวกหลายประการท่ีสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น พัทยาเป็นเมืองแห่ง

เศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายด้าน  และข้อพิจารณาของปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยนั้นโดยส่วนใหญ่  
พบว่าเรื่องทําเล/ท่ีตั้งนั้นเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือลําดับแรก  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เซ่ียงฉิน
(2560,หน้า บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาพบว่า เมืองพัทยามีจุดแข็งและโอกาส  ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวบันเทิงและการลงทุนด้าน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ มาโต (2550) ได้ศึกษาพบว่า เร่ืองทําเล/ท่ีตั้ง และ
สภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 3 ลําดับแรก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล (2549) ได้ศึกษา

พบว่า ทําเลท่ีตั้ง ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือลําดับแรก    
  

7.2 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

พัทยาโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ท้ัง 7 
ด้าน ล้วนมีความสําคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของธนวรรณ แสง
สุวรรณ (2547, หน้า 28-29) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของ

ผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดย
ส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับการกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดว่าเน้นท่ีปัจจัยใด

มากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเป้าหมายได้มากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(อิสรา อุชุภาพ ,2559 หน้า บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาพบว่าแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

อาคารชุดพักอาศัยบนพื้นท่ีเมืองพัทยา ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในการพัฒนาโครงการนั้นจําเป็นต้อง

คํานึงถึงคุณภาพในการก่อสร้างและความปลอดภัยของโครงการ และทําเลท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งงานของชาวต่างชาติก็เป็นอีก

เหตุผลท่ีทําให้ชาวต่างชาติสนใจในการตัดสินใจซ้ือ นอกจากน้ี เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559,หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพบว่า 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร

มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และ ปัจจัยด้านสถานท่ี ดังนั้นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักการตลาดหรือนักสื่อสาร

การตลาดต้องวางแผนและปรับกลยุทธ์ พิจารณาเลือกใช้วิธีการต่าง ๆเหล่านี้เข้า เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน

ตลาดธุรกิจคอนโดมิเนียม ให้เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

7.3 สมมติฐานท่ี 3 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

พัทยา ด้านผลิตภัณฑ์หรือโครงการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยามากท่ีสุด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2003, p. 24) ท่ีกล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างท่ี

กิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542, 
หน้า 11) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายได้ จําหน่ายในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ และเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวก ท้ังนี้เนื่องจาก ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยาในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ

หลายโครงการในพัทยาได้เน้นขายคอนโดเพ่ือการลงทุน ในรูปแบบการใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้พักอาศัย มีบริษัทเข้ามาจัดการ

บริหารปล่อยเช่าแทนเจ้าของห้องชุด การลงทุนซ้ือคอนโดในลักษณะนี้เป็นการลงทุนท่ีจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน  
ท่ีสามารถนําเวลาไปทําประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ หมดปัญหาเรื่องการขาดรายได้จากการเช่าห้องชุด และที่สําคัญห้องชุดมีการรับประกัน

ดูแลและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติตลอดอายุสัญญา และเจริญเติบโตของเมืองพัทยาทําให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม

ปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต ซ่ึงคอนโดเพื่อการลงทุนนั้นมีโอกาสทํากําไรในการขายต่อ หรือเก็บเป็นสินทรัพย์ให้กับลูกหลานในอนาคต

ต่อไป จะเห็นได้ว่าเม่ือผู้บริโภคให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือโครงการมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยามากเช่นกัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระดับ
ความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา ด้านผลิตภัณฑ์หรือโครงการ หมายถึง สิ่งท่ี
เสนอขายสู่ตลาดเพ่ือทําให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น ในปัจจุบัน “ภาพลักษณ์ของ

บริษัท (Developer Image)” หรือ “ความเชื่อม่ันในตราสินค้า” นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีมีความสําพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา เพราะด้วยสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าท่ีมีราคาสูง กลุ่มลูกค้าจะต้องศึกษา

หาข้อมูลท่ีมากขึ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ   
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้พัฒนาโครงการ สามารถนําผลการศึกษาในคร้ังนี้ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือโครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่วยเป็นแนวทางให้ได้เข้าใจและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภค รวมท้ังประโยชน์ท่ีนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาด สามารถนําข้อค้นพบจากงานวิจัย

ในครั้งน้ี มาปรับกลยุทธ์และวางแผนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความเหมาะสมใน

ทุกด้าน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการรับรูภ้าพลักษณ์และความคาดหวัง 
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตอ่การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
Measurement and Analysis of User Behavior in Social Media for Perception of 
Organizational Image and Social Media Users’ Expectation towards Integrated 

Digital Marketing Communication of Private Universities in Thailand 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมีการแข่งขันกันมาขึ้นและส่ือสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การใชส้ื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์จึงมีความสําคัญ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักท่ีท่านใช้
สื่อสังคมออนไลน์ค้นหา/แลกเปลี่ยนข้อมูล ความถ่ีในมากกว่า 1 คร้ังต่อวัน โดยพิจารณาหลายด้าน เช่น การรับรู้การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความคาดหวังต่อ และการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 

คําหลัก: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

Abstract 
  

The objective of this research is “Social Media Behavior Organizational image and expectations 
of private universities Digital Integrated Marketing Communication” have competitive raise up and social 
media online entry the duty in daily life the socialization online creating absorb image of mainly sothats 
the important henceforth tools to collecting the information in research to the next task.The study indicated 
that social media mostly have the mainstream purpose use the online socialize search/exchange useful 
social online more than once time per daily by analyzing several sections for instance recognition of digital 
integrated marketing communications expectations and recognition of the image of private universities in 
Thailand. 
 
Keyword: digital integrated marketing communication 
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1. บทนํา 
 

 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นจํานวนมากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาของ

ภาคเอกชน จึงกล่าวได้ว่ามีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และ
สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้านงานวิจัย 
 ซ่ึงในปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จําเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนจําเป็นต้องใช้ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้การ

สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญต่อ การตัดสินใจของ
ผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ 
 ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้างความสําเร็จในการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การและ

ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างภาพ การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณ

การสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีความสําคัญมาก เพ่ือท่ีจะได้นําผลวิจัยนี้มาพัฒนาวิธีสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้า  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. เพ่ือศึกษาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 3. เพ่ือศึกษาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 4. เพ่ือศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
  
3. สมมุติฐานในการวิจัย 
 

 1. ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 2. ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
 3. ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
  4. การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน มีความสัมพันธ์กับ

การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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4. วิธีการศึกษา 
 

 รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจ 
(Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 4.1 ประชากร  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพศชาย-หญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี

ขึ้นไป และเป็นกลุ่มท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยอาศัยอยู่ในประเทศไทย  
 

 4.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) ดังน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะ

แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งท่ีมาของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วน 
   1. ผู้วิจัยได้ส่งลิ้งค์ของเว็บไซต์ท่ีใช้เก็บแบบสอบถามออนไลน์ทางอีเมล ยังไปกลุ่มบุคคลท่ีรู้จัก 
   2. ผู้วิจัยได้ส่งลิ้งค์ของเว็บไซต์ท่ีใช้เก็บแบบสอบถามออนไลน์ทางอีเมลไปยังฝ่ายแนะแนวของวิทยาลัย

เอกชน โรงเรียนมัธยมของเอกชนและโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล  
   3. ผู้วิจัยได้ส่งลิ้งค์ของเว็บไซต์ท่ีใช้เก็บแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังกลุ่มแนะแนวการเข้าเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยและกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ Facebook  
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างใน

โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ ดังท่ีสุ่มเลือกได้ท้ัง 5  สถาบันการศึกษาข้างต้นโดยเก็บ กลุ่มตัวอย่างแต่ละ
สถาบันเท่า ๆ กัน สถาบันละ 80 ตัวอย่าง ดังน้ันจะได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจํานวน 400 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลตามมหาวิทยาลัยเอกชน

และโรงเรียน วิทยาลัยของเอกชน โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) เพ่ือให้ขนาดของตัวอย่างตามท่ีกําหนดไว้ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรตามท่ีกําหนดจนครบ 400 
ตัวอย่าง 
 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) โดยทําการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
ระดับการศึกษา 
 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ วัตถุประสงค์หลักท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ีใน
การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละคร้ัง ช่วงเวลาท่ีท่านเข้าใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ อุปกรณ์ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางบริการสื่อสังคมออนไลน์  
 ตอนท่ี 3 คําถามการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน แบ่งออกเป็น 5 
ด้านคือ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการขายโดยใช้พนักงานสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงจะแบ่ง

ออกเป็น 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด ไม่เคยเลย 
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 ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน Facebook Page ด้าน Instagram ด้าน Twitter ด้าน Line Official 
ด้าน Youtube วัดระดับ 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ไม่เคยเลย 
 ตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี ด้านชื่อเสียงของ
องค์กร ด้านบัณฑิต ด้านงานวิจัย วัดระดับ 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ไม่เคยเลย 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง "การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังผู้ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”ผลการวิจัยมี
ดังน้ี 
 จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 26-35 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักท่ีใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ค้นหา / แลกเปลี่ยนข้อมูล ความถ่ีมากกว่า 1 คร้ังต่อวัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละคร้ัง 31 นาที - 60 นาทีต่อ

คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. (หัวค่ําถึงดึก) อุปกรณ์ท่ีเข้าใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ / 
สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด ใช้ช่องทาง Facebook มากท่ีสุด 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 6.1 การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเน้นการมีส่วน

ร่วมช่องทาง Facebook มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง 
YouTube 
 ซ่ึงผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1999) การส่งเสริมการการตลาด หมายถึง กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจากการโฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ท่ีจัด

ขึ้นเป็นคร้ังคราว เพ่ือกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกค้าข้ันสุดท้าย บุคคลในช่องทางการตลาดหรือ

พนักงานขายของกิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้ โดยท่ัวไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา 
การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือส่งพนักงานขายไปแจก

สินค้าตัวอย่างตามบ้านเป็นต้น 
 ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) ท่ีให้แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการตลาดการสื่อสารโดยตรงของผู้ท่ีมี

ความรู้ ชื่อเสียง และสามารถกําหนดทิศทางในแวดวงด้านออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการทําช่องทางสําหรับการสื่อสาร อันได้แก่ สื่อ
ประเภทเฟซบุ๊ก, สื่อประเภทอินสตาแกรม, สื่อประเภทเว็บไซต์วงใน ท้ังหมดนี้เป็นช่องทางการนําเสนอเนื้อหาแบบเจาะจง 
โดยเกิดการติดตามจากท้ังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ การบริการท่ีดีระหว่างแอดมินกับบุคคลท่ีติดตาม 
และขอบเขตเก่ียวเนื่องกับ การตอบรับ, โพสต์, ความถูกต้อง ดังนั้นกระบวนการทางความคิด และความรู้สึกของบุคคลผู้ท่ีมี

ความรู้ ชื่อเสียง และสามารถกําหนดทิศทางในแวดวงด้านออนไลน์ส่งผลลัพธ์ต่อความเชื่อมโยง ซ่ึงเป็นทางท่ีดีกับกลุ่มผู้บริโภค

สําหรับพฤติกรรมการเลียนแบบในสิ่งท่ีเพจทําการนําเสนอ 
 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประณีต ใจหนัก (2553) ศึกษาเร่ือง "บทบาทของ IMC ท่ีมีต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์" พบว่า 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2415
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
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รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดของการใช้การส่งเสริมการตลาด ท่ีกระตุ้นการตัดสินใจ คือ การแจกทุนเรียนฟรี การให้ทุน

กู้ยืมประเภท กยศ. 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย เนาว์คํา (2556) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสูงสุดคือการให้คูปองส่วนลด 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ผู้ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สื่อสารแบบบูรณการนั้น จะเห็นได้ว่าควรมีการใช้ 
เครื่องมือท่ีมีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 ปัจจุบันการทําการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม ทําให้เกิดการรับรับรู้และจดจําภาพลักษณ์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต  ETDA Thailand ได้ทําในประเทศไทย ปี 2561 กิจกรรมท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรุงเทพเป็นเมืองหลวงท่ีใช้ 
Facebook มากเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 

 6.2 ความคาดหวังต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการสื่อสารด้าน YouTube มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน Facebook Page และด้าน 
Twitter น้อยท่ีสุด  
 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Finn (1962 : 151) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง การประเมินคุณค่าด้านจิตใจหรือ

จิตใต้สํานึกของบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรม 
 วิภาดา วัฒนนามกุล (2539 : 13) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึงค่านิยมท้ังทางบวกและทางลบท่ีบุคคลมีต่อผล

ของการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งสรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึก

ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระทําหรือเหตุการณ์เป็นต้น จึงเป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งท่ีเป็นไปได้ว่าจะ

เกิดตามท่ีตนคิดไว้ ท้ังนี้ความคาดหวังของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวมส่วนใหญ่มีความคาดหวังด้าน YouTube ข้อมูลข่าวสาร 
 ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ใช้สื่อ YouTube เพ่ือความบันเทิง และปฎิสัมพันธ์ทางสังคม  
 และสอดคล้องกับสถิติผู้ใช้เร่ืองท่ีน่าสนใจบนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี 2019 YouTube จะมี Traffic ของ 
Active Users กว่า 1,900 ล้านคนท่ีแวะเวียนเข้ามาดูวีดีโออย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน แต่เม่ือกลับมาดูท่ีสถิติรายวันจะพบว่า 
Traffic ของ Active Users รายวันมีจํานวนน้อยลงไปมาก ทีมงาน thumbsup มีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่จะ

ใช้โซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ เป็นสื่อหลัก ในขณะที่สื่อหลักเหล่านั้นมีการแชร์คอนเทนต์จาก YouTube ตลอดเวลา ทําให้ผู้ใช้หลาย ๆ 
ท่านเข้าถึงได้ง่าย และส่งผลให้ Traffic รายเดือนสูงข้ึนอย่างมาก 

 ผู้ใช้จะดูวีดีโอบน YouTube เฉลี่ย 40 นาที/ครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน 50% ในทุก ๆ ปี 

 YouTube มีผู้ใช้เข้ามาดูคอนเทนต์กว่า 5,000 ล้านคร้ัง/วัน 

 โดยเป็นการใช้งานผ่านมือถือ 500 ล้านคร้ัง/วัน 

 ทุก 1 นาที จะมีคอนเทนต์วีดีโอถูกอัพโหลดลงบน YouTube รวมกันถึง 300 ชั่วโมง 

 37% ของผู้ใช้อายุ 18 – 34 ปี ชื่นชอบการ Binge-Watching หรือการดูคอนเทนต์แบบรวดเดียวจบ 
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 จากสถิติทีมงาน thumbsup พบว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก อาจเพราะ YouTube 
เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีการแชร์ข้ามไปยังโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เยอะอย่างท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 แต่อีกจุดหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ ในขณะท่ีผู้ใช้ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เลือกท่ีจะดู YouTube มากกว่าโทรทัศน์ แต่กลุ่มผู้ใช้ท่ีมี

การเติบโตมากท่ีสุดบน YouTube กลับเป็นผู้ใช้กลุ่มท่ีอายุ 35 – 55 ปี ทําให้เห็นว่าผู้ใช้ Gen ท่ีโตกว่าก็เริ่มปรับตัวและรับสื่อ

ออนไลน์กันมากขึ้นในทุก ๆ วันเช่นเดียวกัน 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความคาดหวังในการรับชม YouTube ของมหาวิทยาลัย

เอกชน และคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเอกชนมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง YouTube เช่น การกดติดตามช่องของ
มหาวิทยาลัยเอกชน การร่วมกิจกรรมในการ live ผ่านช่องทาง Youtube ฉะนั้นช่องทาง Youtube จึงเป็นช่องทางท่ีมีสําคัญ

ต่อการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

 6.3 การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวม ด้านชื่อเสียงขององค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านงานวิจัย และท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านชื่อเสียงของ
องค์กร  
 ซ่ึงผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Kazoleas; et al (2001:206-208) ให้ความหมายภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยดังนี้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกิดจากความซับซ้อนและกระบวนการรับรู้คุณลักษณะต่าง ๆของมหาวิทยาลัย

ของแต่ละบุคคลผ่านรูปแบบการสื่อสารองค์การ มีจุดประสงค์ หรือไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ ผ่านทางสังคม ประวัติศาสตร์ 
ประสบการณ์ส่วนตัว หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนารถ อินทโรจน์และคณะ(2553) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีในทัศนะของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอยางมีความคิดเห็นด้วยอย่างมากต่อ

ภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์เฉพาะทางในเรื่อง บัณฑิตฯของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการนําความรู้ทางวิชาชีพมา

ประยุกต์ใช้กับการทํางานและผู้ประกอบการพึงพอใจ 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านชื่อเสียงขององค์กร

มากท่ีสุด ทัศนคติของนักศึกษา ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ พบว่า ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยท่ี

แตกต่างกัน ผู้ใช้สื่อออนไลน์จะมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน  
 
7. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์หลักท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 26-45 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือค้นหา / แลกเปลี่ยนข้อมูลมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15-
25 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด 
 ซ่ึงผลการศึกษาข้างต้นแนวคิดของมิกา เหมมินทร์ (2556, หน้า 5) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในเร่ืองประสบการณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ชองทางท่ีใช้บ่อยท่ีสุดความถ่ีในการใช้ต่อวัน 
ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาท่ีใช้ต่อวัน ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด และแหล่งหรือสื่อท่ีทําให้สนใจใช้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์( 2560 หน้า 87)ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ประจํา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2417
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จํานวนมากท่ีสุด คือ โทรศัพท์ Smartphone  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีนิสิตใช้เป็นประจําได้แก่ Facebook Line, 
และ YouTube  
 อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการ

ดํารงชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เวลาท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมมากท่ีสุดคือช่วงหัวค่ําถึงดึก เปิดรับ

สื่ออินเทอร์เน็ตจากบ้าน สําหรับบริการท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารหรือค้นคว้า การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต คือใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่องานหรือการศึกษา 
 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนายธีรุตย์ กนกธร (2552:74)ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้สื่อดิจิตอลของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 ในภาคตะวันออก การวิเคราะห์ข้อมูล

เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน กิจกรรม
ท่ีใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรก ได้แก่ การสืบค้น/ค้นหาข้อมูล สนทนา และ การดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการสื่อสังคมไลน์ทุกวัน ส่วนใหญ่จะใช้ใน

การค้นหา / แลกเปลี่ยนข้อมูล สนทนา และ การดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ซ่ึงสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ี ETDA 
Thailand ได้ทําการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 (ข้อมูลล่าสุดเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
พบว่าการใช้งาน จํานวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวัน ผ่านมาถึง 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน  และในปี 2561 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมี

การใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงวันทํางาน/วันเรียนหนังสือ 3 ชั่วโมง 18 นาทีต่อวัน และใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดผ่านมา

เท่ากับ 4 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน  
 กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผลสํารวจพบว่า 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกํารใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ในปีนี้เหมือนกัน

กับปีท่ีผ่านมา  นั่นคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับ-ส่ง อีเมล การค้นหาข้อมูล การดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และ
การซ้ือสินค้า บริการ ทางออนไลน์ความต่างของแต่ละเจนเนอเรชั่น แต่ละช่วงวัยก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน

ออกไปท้ังเวลาที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และปัญหาท่ีพบเจอในการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็แตกต่างกันออกไปด้วย Baby Boomer 
ยุคเริ่มต้นก่อนท่ีเทคโนโลยีจะเฟ่ืองฟู ผู้ศึกษาเล็งเห็นโอกาสในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์

และสร้างกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

 สมมติฐานท่ี 2 ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ เม่ือการ
รับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูง 
จะการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสูงตามไปด้วย และความสัมพันธ์ท่ีพบนั้นอยู่ในระดับปานกลาง (r = 516) 
 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โจนาทาน(Jonathan, 2001: 276-282) ศึกษาภาพลักษณ์

สถาบันการศึกษาข้ันสูง พบว่ามหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสร้างและรักษาภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นในตลาด สถาบันการศึกษาขั้นสูง

ต้องสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกมากข้ึนในกิจกรรม ทางการตลาดเพ่ือถ่ายทอดภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา

หรือผู้ประกอบการ 
 สอดคล้องกับบทความของ เพลินพิศ ศรีบุรินทร์ (2549: Online) กล่าวว่า “โลกดิจิตอล” กาลังเป็นพ้ืนท่ีใหม่ในโลก

ของโฆษณาและการตลาด ด้วยวิถีชีวิตของคนทุกวันนี้ใช้เวลาไปกับการออนไลน์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท่ี
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น สื่อดิจิตอลจัดเป็นนิวมีเดียท่ีเกดิข้ึนใหม่ และกาลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
 การรับรู้ข่าวสารมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากผลการวิจัย
พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนมีการเสนอข้อมูล มหาวิทยาลัยเอกชนมีการโฆษณาข้อมูลข่าวกิจกรรมและข่าวทางการศึกษาเช่น 
กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ข่าวการศึกษา เช่น ให้คําแนะนําในการเรียน ของ
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มหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ผ่านการโฆษณาผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือ

การรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับกลยุทธ์ในการ

ทําการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากย่ิงข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทาง

สื่อสังคมออนไลน์ช่องทาง Facebook มากท่ีสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนควรมีนโยบาย ติดต่อสื่อสารทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
ในรูปแบบ Social Network เช่น facebook, Youtube หรือ Line เป็นต้น 
 2. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้ข่าวสารกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ผลพบว่า ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเอกชนท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งส่วนภูมิภาค ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์

ให้ทราบถึงภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยเอกชนว่ามีความโดดเด่นด้านใดบ้าง 
 3. มหาวิทยาลัยเอกชนอาจมีการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นของตนเอง นอกจากนี้ยังควร

เสริมสร้างภาพลักษณ์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้มากข้ึนโดยผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสื่อและกิจกรรมพิเศษ

ต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ในการวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น ถ้าต้องการผลในวงกว้าง เช่น มีวัตถุประสงค์

ในการประชาสัมพันธ์จึงควรใช้กลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดสัมมนาอาจารย์

แนะแนวกับรุ่นพ่ีซ่ึงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยเอกชน 
ยังควรเสริมสร้างกิจกรรมด้านสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน 
 5. จากการวิเคราะห์ความคาดหวังภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ควรสร้างภาพลักษณ์ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชนควรปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียง และด้าน

ภาพลักษณ์ โดยอาจให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพ่ือมาสร้างชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยเอกชนเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นต่อไป  
 
9. เอกสารอ้างอิง 
 

กันตพล บรรทัดทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร. (2550) การส่ือสารภายในองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด [มหาชน]. จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2556). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีรุตย์ กนกธร (2552:74). การรับรู้สื่อดิจิตอลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             

ตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในภาคตะวันออก การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต. 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2419



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2447 

นุชนารถ อินทโรจน์และคณะ(2553). ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี 

เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการส่ือสารการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท วิสิทธ์พัฒนา จํากัด. 
อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  
ETDA. (2018). ETDA เปิดพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 61 คนไทยใช้เน็ตเพ่ิม 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน. ค้นเม่ือ 1 เมษายน 

2562 จาก https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html 
Thumbs up. (2019) สรุปพฤติกรรม!! การใช้งานอินเทอร์เน็ตคนไทยในปี 2561. ค้นเม่ือ 1 เมษายน 2562 จาก 

https://www.thumbsup.in.th/2019/02/thailand-internet-user-profile-2018/ 
Wittawin.A (2019) สถิติผู้ใช้ และเรื่องที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี 2019.  ค้นเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 

จาก https://www.thumbsup.in.th/2019/03/youtube-stats-2019/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2420 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2448 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การรับรูข้่าวสาร ความตอ้งการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ การประกันสขุภาพส่วนบคุคล
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุร ี

The Perception of News, Need, Attitude and Purchasing Decision of Personal 
Health Insurance of Consumer in Chonburi Province 

 

นลินรัตน์ ทับไทร1 และสหภาพ พ่อค้าทอง2 
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บทคัดย่อ  
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และ
การตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปเป็นแนวทางให้แก่บริษัทประกันสุขภาพ 
ในการวางแผนรูปแบบการสื่อสารการตลาด การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท้ังผู้ท่ีมี และไม่มีการประกันสุขภาพ
ส่วนบุคคล จํานวน 400 ตัวอย่าง 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อออฟไลน์มากท่ีสุด มีความต้องการกรมธรรม์ท่ีมี
การเคลมเงินคืนท่ีรวดเร็ว และสามารถติดต่อตัวแทนได้ 24 ชั่วโมงมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันผู้บริโภคมีทัศนคติว่าผู้ขายประกัน
สุขภาพส่วนบุคคลควรเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค และผู้บริโภคมีแนวโน้มตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพท่ีมีเงินคืนสําหรับ
ลูกค้าประวัติดี ย่ิงไปกว่านั้นผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย จะมีการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพส่วนบุคคล ด้านราคามากกว่า  
ผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก 
 
คําสําคัญ: การรับรู้ข่าวสาร  ความต้องการ  ทัศนคติ  การตัดสินใจซ้ือ  
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Abstract 
 

This study aims to study the demographic characteristics, perception  of news, needs, attitudes 
and purchasing decisions of  Personal Health insurance of consumer in Chonburi province. To be used as 
guidelines for health insurance companies by planning the marketing communication model. This research 
studied from 400 samples of consumers who are having and not have personal health insurance.  

From the results of the study found that consumers have the most perception of the news via 
offline media. They need a policy that has a quick reimbursement, can contact the agent 24 hours. At 
the same time, consumers have an attitude that seller of personal health insurance should be ethical 
towards consumers at the highest level. And consumers tend to buy health insurance that has a refund 
for good customers.. Moreover, the purchasing decisions of the low average income group are mostly 
rely on the insurance premium rather than high average income group. 
 
Keywords: perception of news, needs, attitudes, purchasing decision 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันความม่ันคงและรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่อง

ของความเส่ียงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตเป็นตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปได้อย่างมี

ความสุขและยืนยาว ซ่ึงมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้ยารักษาโรคยามเจ็บป่วยเพ่ือจะทําให้

สามารถดําเนินชีวิตต่อไป มนุษย์ทุกคนต่างพยายามท่ีจะดูแลตนเองมากน้อยตามขีดจํากัดความสามารถท่ีตนมี แต่ไม่มีอะไร
สามารถการันตรีได้ว่า ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์จะไม่มีเหตุการณ์ไม่คาด ฝันหรือเร่ืองร้ายแรงเกิดข้ึน โดยปัจจุบันนี้มีโรคใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลท่ีสูง ทําให้มี

คนในสังคมจํานวนมากท่ีพบสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนกับตนเองแต่ไม่ไปพบแพทย์เพราะกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน และหากจะ

ประหยัดเงินโดยการเข้ารับรักษาท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลจากสิทธ์ิต่าง ๆท่ีตนมี ก็ต้องประสบต่อการรอคอยท่ียาวนาน หากมี

เหตุการณ์ใหญ่เกิดข้ึนแม้เพียงคร้ังเดียว สามารถส่งผลต่อทรัพย์สิน เงินเก็บเงินลงทุน แผนการใช้ชีวิตในอนาคตและเป้าหมาย

ในการใช้ชีวิตอาจเปลี่ยน ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทําให้เกิดธุรกิจประเภท “ประกันสุขภาพ” ขึ้นมาซ่ึงเป็นการสร้างความม่ันคง

ให้กับผู้เอาประกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพ
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
 2.3 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ในจังหวัดชลบุรี 
 2.4 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ในจังหวัดชลบุรี 
 2.5 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

3.1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
3.2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
3.3 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
3.4 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

 
4. วิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey research) โดยใช้วิธีการสํารวจด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในชลบุรี เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และผล

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2423
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ของการวิจัยเชิงปริมาณสามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

4.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภค เพศชาย-หญิง ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้ท่ีมีความสนใจการประกัน

สุขภาพส่วนบุคคล ท้ังผู้ท่ีมี เคยมี และไม่มี การประกันสุขภาพส่วนบุคคล ซ่ึงอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุร ี

 

 4.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-
stage sampling) โดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) และไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ซ่ึงเรียงลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลาก

เลือกอําเภอจํานวน 5 อําเภอ จากจํานวนอําเภอ 11 อําเภอ  
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างใน

อําเภอต่าง ๆ ดังท่ีสุ่มเลือกได้ท้ัง 5 อําเภอข้างต้นโดยเก็บ กลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตเท่า ๆ กัน เขตละ 80 ตัวอย่าง ดังนั้นจะได้

กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจํานวน 400 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกําหนดจํานวนตัวอย่างของแต่ละเขตแล้ว 
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีพบเจอโดยบังเอิญ 
ตามสถานท่ีตามท่ีกําหนดไว้ ใน 5 อําเภอ เช่น สถานท่ีทํางาน ร้านค้าต่าง ๆ สํานักงานตัวแทน และสถานท่ีราชการ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างตามที่กําหนดไว้ โดยแบ่งเป็น ผู้ท่ีมี หรือเคยมี การประกันสุขภาพส่วนบุคคล 200 ชุด และผู้ท่ีไม่มี การ
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล 200 ชุด 
 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถาม

ดังกล่าวจะเป็นคําถามแบบปลายปิด (Closed-Ended question) แบบมีตัวเลือกคําตอบ (Multiple choice question) และ
คําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ซ่ึงสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลใน

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบเพียงข้อ

เดียว (Multiple choice question)  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส 
และการมีประกันสุขภาพส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดยมีประเด็นคําถาม 3 ด้านได้แก่ ด้าน
สื่อออฟไลน์  ด้านสื่อออนไลน์ ด้านสื่อบุคคล ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคล แบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบเพียงข้อ

เดียว (Multiple choice question) ได้แก่ แผนประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม วงเงินการรักษาต่อคร้ัง และงบประมาณต่อปี และ
มีประเด็นคําถามจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ และด้านตัวแทน หรือพนักงานขาย ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดยมีการแปรค่าความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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 ตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพส่วนบุคคล มีประเด็นคําถามจํานวน 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ การประกันสุขภาพส่วน

บุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยมีดังน้ี 

 จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มี
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

ผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ด้านสื่อออฟไลน์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสื่อออนไลน์ และ
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านสื่อบุคคล ในขณะท่ีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคล พบว่า ด้านท่ีผู้บริโภคมีความ

ต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านกรมธรรม์ และน้อยท่ีสุดคือ ด้านตัวแทน หรือพนักงานขาย ย่ิงไปกว่านั้นผู้บริโภคมีทัศนคติต่อการ

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ว่าผู้ขายประกันสุขภาพส่วนบุคคลควรเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค มากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
ทัศนคติว่าการประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นเรื่องจําเป็นและมีประโยชน์ และทัศนคติว่าการประกันสุขภาพส่วนบุคคลคือการ

สร้างวินัยในเร่ืองการเงิน น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภค เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 6.1 การรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

 จากผลการศึกษา ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดยรวม เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

แล้ว พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านสื่อออฟไลน์ รองลงมาคือ ด้านสื่อออนไลน์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
ด้านสื่อบุคคล 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับท่ี  ภวัต เรืองเดชวรชัย   ผู้อํานวยการธุรกิจ-สายงานการวางแผน และกล
ยุทธ์สื่อโฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด หรือ MI  และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มีเดีย อินไซต์ จํากัด 
(ออนไลน์, 2560) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ไว้ แม้ว่าสื่อออนไลน์จะเป็นสื่อท่ีเติบโต มีข้อมูลสถิติ 
แต่สื่อออนไลน์กลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ จึงหันกลับมาใช้สื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ผสมผสานกัน สื่อออนไลน์

ในยุคดิจิทัล ถือเป็น Key Success สําคัญ แต่สื่อออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์จะช่วยสร้าง Awareness ก่อน แล้วคนจึงไปหาข้อมูล

ต่อในสื่อออนไลน์ ดังนั้น การสร้าง Awareness ก็เปรียบเสมือน การกระตุ้นยอดเสิร์ชทางออนไลน์ เพราะสื่อแต่ละชนิด ไม่
สามารถทดแทนกันได้ 100% ซ่ึงช่องทางออฟไลน์แม้ว่า จะเป็นช่องทางการสื่อสารแบบเก่า แต่ก็เป็นช่องทางท่ีแข็งแกร่ง 
 จากผลข้างต้นแตกต่างจากผลการศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และสาวิตรี ชีวะสาธน์ (2553, บทคัดย่อ) 
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือสื่อบุคคล และสื่อออฟไลน์ (โทรทัศน์) ผลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแตกต่างกับผลการวิจัยคร้ังนี้เนื่องจาก กลุ่ม
ตัวอย่าง และสถานท่ี ท่ีแตกต่างกัน จากสถิติผู้ใช้ดิจิทัลท่ัวโลก กรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีผู้ใช้ สื่อออนไลน์ Facebook มาก
ท่ีสุดในโลก และผลสถิติจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 2018 (ออนไลน์, 2018) พบว่า Gen Y เป็น 
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generation ท่ีใช้เวลากับ Internet มากท่ีสุด แต่ในทางตรงกันข้ามสถิติจากผลวิจัย 2018 Digital Yearbook ของประเทศ

ไทย เกี่ยวกับการใช้ “สื่อโฆษณา” เพ่ือ Brand/Product Awareness กลับพบว่าสื่อท่ีทรงพลังท่ีสุด ในการสร้างการรับรู้ ใน
แบรนด์และสินค้า-บริการ มากที่สุด คือ สื่อออฟไลน์ (โทรทัศน์) รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ อีกท้ังบริษัทประกันสุขภาพท่ีมี

ชื่อเสียง เช่น เอ็ทน่า แอกซ่า และแปซิฟิค คลอส ก็มีการดําเนินการตลาดแบบผสมผสาน ท้ังออฟไลน์ และออนไลน์ เป้าหมาย

เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ามากท่ีสุด เพราะผู้บริโภคมักใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งท่ีในการรับรู้ และตัดสนิใจซ้ือ ดังน้ันงานวิจัยครั้งนี้จึง
สรุปได้ว่า สื่อออฟไลน์ยังคงเป็นสื่อท่ีสําคัญต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ของผู้บริโภค และควรใช้
ควบคู่กันกับสื่อออนไลน์ 
 

 6.2 ความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคล 
 ผู้บริโภคต้องการ แผนประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ มากที่สุด รองลงมาคือ แผนประกันโรคร้ายแรง และกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ แผนประกันอุบัติเหตุ  
 สอดคล้องกับ ศรีวรรณ สวัสด์ิอําไพรักษ์ (2544, หน้า บทคัดย่อ) มาสโลว์ (Maslow,1954, p. 12)  ในความต้องการ
ขั้นท่ี 2 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความต้องการในข้ันนี้จะเกิดเม่ือความต้องการใน

ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่จะรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ตนเอง ให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยจากภัยอันตราย ซ่ึงหากความต้องการในข้ันนี้ไม่ได้รับการตอบสนองจะก่อให้เกิดความรู้สึก

หวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่ม่ันคง การมีการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ทําให้บุคคลรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหากเกิดสิ่งไม่คาด

ฝัน และรู้สึกม่ันคง 
 จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการแผนประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ สืบ
เนื่องมาจากปัจจุบันการใส่ใจสุขภาพเป็นเทรนท่ีมาแรงในยุคนี้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ต่อเนื่อง บวกกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอลท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก กลายเป็นจุดเปลี่ยนของ สินค้า

ประกันสุขภาพ ท่ีต้องออกมาให้สอดรับกัน อ้างอิงจาก SME ชี้ช่องรวย Health Focus ยุคนี้ต้องขายสุขภาพ ทําให้ในปัจจุบัน

บริษัทประกันสุขภาพได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความคุ้มครองท้ังสุขภาพ และอุบัติเหตุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค ต่างกันเพียงจํานวนผลประโยชน์ในการรักษา โดยส่วนมากจะเร่ิมต้นวงเงินความคุ้มครองอยู่ท่ี 300,000 บาท ต่อโรค 
หรือต่อปี 
 ด้านตัวแทน หรือพนักงานขาย พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการ ด้านตัวแทน หรือพนักงานขายท่ีสามารถติดต่อได้ 24 
ชั่วโมง มากท่ีสุด 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร ธนาภิวัฒน์ (2551) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการหลังการขายของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินธุรกิจด้านไอที โดยมีสมมติฐานการ

วิจัย คือ ระดับตําแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ และปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการหลังการขายของตัวแทน

ของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการอยู่

ในระดับมาก โดยมีข้อเสนอแนะ ด้านระบบการให้บริการ คือ ควรเปิดให้บริการ วนัอาทิตย์ และต้องการให้มีการบริการฉุกเฉิน 
ท่ีสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ นิคม เอ่ียมสะอาด (2539: 62 ) ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ พบว่าปัจจัยท่ีทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ คือ ความล่าช้าของ บริการหรือความไม่

สะดวกของบริการ ไม่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ยาก 
 จากงานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซ่ึงบริษัทหลายแห่งจําเป็นต้องมีหน่วยงานบริการลูกค้า หรือ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าหากมีสิ่งไม่คาดฝัน

เกิดข้ึน และต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่อหาบริษัทได้ และการนําเสนอบริการท่ีตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
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ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย ม่ันใจ และอุ่นใจ คือหัวใจของการทําธุรกิจ และเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้บริโภค ดังน้ันงานวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีจะสามารถติดต่อตัวแทน หรือพนักงานขายได้ 24 ชั่วโมง 
 

 6.3 ทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับดีอย่างย่ิง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี มีทัศนคติว่าผู้ขายประกันสุขภาพส่วนบุคคลควรเป็นผู้มี

จรรยาบรรณต่อผู้บริโภค มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทัศนคติว่าการประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นเร่ืองจําเป็นและมีประโยชน์ 
และทัศนคติว่าการประกันสุขภาพส่วนบุคคลคือการสร้างวินัยในเร่ืองการเงิน น้อยท่ีสุด 
 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (บรรจง  รัตนเลิศ, 2555: ออนไลน์) งานขายเป็นงานท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  การ
ให้บริการทางการขายท่ีดีและเหมาะสมแก่ลูกค้าย่อมนํามาซ่ึงความพึงพอใจ ไว้วางใจ และภักดีต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเราเป็นตัวแทน

จําหน่าย ดังนั้นการมีจรรยาบรรณในการขายจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่องานขาย ในการติดต่อธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์จะสร้างพ้ืนฐาน

ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า เพราะความพึงพอใจของลูกค้านับเป็นสินทรัพย์ท่ีสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการดําเนินธุรกิจ ซ่ึง
นํามาซ่ึงทัศนคติท่ีดี 
 จากผลการศึกษาข้างต้น จรรยาบรรณต่อผู้บริโภคจะเป็นสิ่งท่ีสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะสามารถร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือ 
และศรัทธาให้เกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีแก่ผู้บริโภค ซ่ึงงานขายเป็นงานท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อท้ังตนเอง และส่วนรวม 
ผู้ขายต้องมีความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรงต่อลูกค้า เนื่องจากผู้ขายเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นพนักงาน

ขายที่มีจิตสํานึกท่ีดีจึงเป็นสิ่งจําเป็นกับองค์กรเช่นกัน เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

 6.4 การตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี มีระดับการตัดสินใจซ้ือ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านราคา  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลภัทร นิยมนา  (2554, หน้าบทคัดย่อ) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการเลือกซ้ือ

ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา” ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวม มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภค อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลจากความคิดเห็นในด้านราคา อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเริม

การตลาด อยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก ในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจในส่วนนี้ และควรใช้
กลยุทธ์ท้ัง 4 ผสมกัน เพราะทุกด้านล้วนแต่มีความสําคัญ และช่วยส่งเสริมกันให้ไปในทางท่ีดี ท้ังด้านของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ต้องพิจารณาว่าสินค้าให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้า ในด้านราคาก็จําเป็นต้องพิจารณาว่า

ราคาท่ีกําหนดนั้นเหมาะสมในการแข่งขัน หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ ด้านการจัดจําหน่าย ก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องวางแผน

และเลือกท่ีตั้งสินค้า หรือร้านค้า ให้ง่ายต่อการนําสินค้าเข้าสู่มือผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีจะต้องมีกลยุทธ์เพ่ือ

ดึงดูดใจลูกค้า เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซ้ือสินค้า เพราะตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําให้บริษัทประกันสุขภาพ

จําเป็นต้องพิจารณาทุก ๆ ด้านให้ถี่ถ้วน เพ่ือหาความได้เปรียบให้บริษัทของตนเอง 
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7. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
  

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคล

แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการประกันสุขภาพส่วนบุคคลไม่

แตกต่างกัน 
 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา เดชชูไชย (2557, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบของ

การรับรู้และทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้รับสารท่ีมีอายุและการศึกษาต่างกันจะมีการรับรู้สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณา

ประกันชีวิตแตกต่างกัน ผู้รับสารท่ีมีเพศ ต่างกันมี ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตแตกต่างกัน  
 และสอดคล้องกับ พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543, หน้า 113) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งในจิตใจ

ท่ีตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น โดยเป็นกระบวนการการเลือกรับสาร และจัดเข้าด้วยกัน การตีความหมายจากสารท่ีได้รับโดยอาศัย

ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งความเข้าใจ ความรู้สึก โดยสิ่งต่าง ๆ ล้วนแล้วข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของบุคคล รวมถึง ทัศนคติ และความเชื่อ 
ไม่เกี่ยวกับรายได้ 
 จากการศึกษาข้างต้นทําให้ทราบว่าการรับรู้ท่ีแตกต่างกันนั้น เกิดจากความแตกต่างของ อายุ ระดับการศึกษา เพศ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ และความเชื่อ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้ผู้บริโภคมีการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากมีความสนใจ

ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงไม่เก่ียวกับรายได้ เช่นเดียวกับ การรับรู้ข่าวสารด้านประกันสุขภาพส่วนบุคคล การที่ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้

แผนประกันต่าง ๆ เช่น แผนประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ หรือ แผนประกันโรคร้ายแรง เกิดจากความแตกต่างของประสบการณ์ 
ทัศนคติ และความเชื่อ  
 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ ท่ีผลออกมาว่าข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคล

มากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน และพนักงานบริษทัเอกชน มีความต้องการการประกันสุขภาพส่วนบุคคลน้อยกว่ากว่าแม่บ้าน/
เกษียณอายุ 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2558, หน้าบทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุท่ี

ไม่ได้ตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพเพราะมีสวัสดิการประกันสุขภาพของท่ีทํางานแล้ว ไม่ต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติม 
 ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพท่ีแตกต่างย่อมมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน เช่น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการ
การประกันสุขภาพส่วนบุคคลมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน  เนื่องจากข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหากิจ มีสวัสดิการของ
รัฐบาลท่ีสามารถเข้ารักษาได้ฟรี เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น และค่าห้องท่ีมีจํากัด ทําให้

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการหาซื้อประกันท่ีสามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ และเพิ่มเติมใน

ส่วนของค่าใช้จ่ายค่าห้องในโรงพยาบาล ในขณะท่ีพนักงานบริษัทเอกชนส่วนมากมีสวัสดิการจากบริษัท เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และเพ่ิมความมั่นคงให้กับพนักงาน ทําให้ความจําเป็นท่ีต้องซ้ือประกันส่วนบุคคลน้อยกว่ากลุ่มอาชพีอ่ืน 
 

 สมมติฐานท่ี 3 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
พบว่า  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
10,000-20,000 บาท จะมีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคลน้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป  
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 ซ่ึงผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 24) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคท่ีมี

รายได้สูงจะให้ความสําคัญกับคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าท่ีซ้ือ  ซ่ึงการประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นสินค้าท่ีต้องใช้ความ

เข้าใจ อํานวยความสะดวกรวดเรว็ให้ลูกค้า แต่ความคุ้มครองท่ีสูงตามมาด้วยค่าเบี้ยประกันท่ีสูงตามมา 
 จากการศึกษาข้างต้นจึงสรุปได้ว่าผู้ท่ีมีรายได้มาก จะมีทัศนคติต่อการประกันสุขภาพในทางท่ีดี เนื่องมาจากผลประโยชน์
ความคุ้มครอง ความเข้าใจต่อการประกันสุขภาพส่วนบุคคล และเมื่อผู้บริโภคมีกําลังพอท่ีจะชําระค่าเบี้ยประกันสุขภาพส่วน

บุคคลกับแผนท่ีเหมาะสม เพ่ือแลกกับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว มีตัวเลือก ก็จะช่วยอํานวยความสะดวกได้มากจึงทําให้

เกิดทัศนคติเชิงบวก ในขณะท่ีผู้ท่ีมีรายได้น้อย สามารถคิดได้ว่าการประกันสุขภาพมีค่าเบี้ยประกันท่ีสูง เกินความจําเป็น หรือ

เกินกว่ารายได้ท่ีตนมีจึงก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบได้ 
 

 สมมติฐานท่ี 4  ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคล

แตกต่างกัน  ผลการศึกษา พบว่า  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ด้าน
ราคาแตกต่างกัน  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดิษฐ์เพรช แซ่ตั้ง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ระดับรายได้ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน 
 สอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,000-20,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือการประกัน

สุขภาพส่วนบุคคล ด้านราคา มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพ ด้านราคา มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 40,001 บาทข้ึนไป โดยท่ีผู้

ท่ีมีรายได้น้อยกว่าก่อนจะตัดสินใจซ้ือการประกันสุขภาพส่วนบุคคลมักจะพิจารณา เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคา ของ
บริษัทคู่แข่งว่าบริษัทท่ีตนกําลังสนใจมีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืนหรือไม่ รวมถึงรูปแบบการชําระเงินผู้ท่ีมีรายได้น้อยมักจะมองหาบริษัท

ประกันท่ีสามารถผ่อนชําระรายเดือนได้ เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อรายได้ของตน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

  

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ การประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี” พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับกลยุทธ์ในการทํา

การตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากย่ิงข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 8.1 จากการศึกษาได้ทําให้เห็นว่าการท่ีบริษัทประกันสุขภาพมีสาขาจํานวนมาก ทําให้การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค

ง่ายขึ้น  
 8.2 ควรศึกษาว่า จะทําอย่างไรให้การประกันสุขภาพส่วนบุคคลมีผู้บริโภครับรู้มากย่ิงข้ึน ควรใช้อะไรเข้ามาดึงดูด  
 8.3 ควรทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อตัวแทนขายการะประกันสุขภาพ เนื่องจากมีความสําคัญอันดับหนึ่งในด้าน

ของทัศนคติ  
 8.4 จากผลการศึกษาผู้บริโภคมุ่งเน้นการตัดสินใจซ้ือจากผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้ผลิตต้องมองหาโอกาส ปรับประยุกต์

สินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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ผลการใชชุ้ดฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล 
ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 

Effects of Using Thai Pronunciation Package to Develop Reading of Consonant 
Clusters of The Third Year Students in The Early Childhood Education Program 

 

ณัฐทญิาภรณ์ การะเกตุ 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
kara_ket_1234@hotmail.co.th 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษาสาขาปฐมวัย โดย

ชุดฝึกอ่าน 2) เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกอ่านอกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา
สาขาปฐมวัยชั้นปี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย จํานวน 
38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดฝึกทักษะการอ่าน
การอ่านคําควบกล้ํา ร ล จํานวน 4 ชุด สถิติท่ีใช้ในการงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.25 
และหลังจากได้รับการฝึกอ่านคําควบกล้ํา ร ล มีผลพัฒนาการอ่านคิดเป็นร้อยละ 90.5 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านคําควบกล้ําถูกต้องชัดเจน 
 

คําสําคัญ: ชุดฝึกอ่าน  การอ่านออกเสียง  นักศึกษาปฐมวัย 
 

Abstract 
 
This research aims: 1) To develop reading aloud of early childhood education program 2) To 

compare before and after using Thai pronunciation package to develop Reading of consonant clusters. 
Sample population Is a 3-year Early chairhood education, Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat 
University. In Course for the development of early childhood education management program, 38 people by 
Purposive Sampling. Research instrument used for collecting data are the reading of skill for reading the 
diphthongs 4 sets. The statistics used in the research are mean, standard deviation and t-test 

The study indicated that before the trial of the student's practice of reading, the average score 
was 65.25 percent and after receiving the reading of diphthongs and 90.5 of reading development results 
percent which is consistent with the hypothesis set. Resulting in students having the skills to read aloud 
with greater achievement 

 

Keywords: practice reading, pronunciation, early chairhood education 
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1. บทนํา 
 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ภาษายังเป็นเคร่ืองมือใน

การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนา

อาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ

เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37) 
ความสําคัญของภาษาไทย คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจและช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่าไว้ให้คงอยู่

ตลอดไป ถึงแม้ว่าภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในฐานะคนไทยก็ต้องช่วยกันรักษาความถูกต้องไว้ ในยุค

ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาในการอ่านออกเสียง ร ล และเสียงควบกล้ําไม่ได้มีอยู่จํานวนมาก สิ่งท่ีเป็นปัญหามากในการใช้

ภาษาไทยส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่าน คือการอ่านออกเสียงควบกลํ้า ร ล ไม่ชัดเจน จะทําให้ความหมายเปลี่ยนไป ภาษาไทยเป็น

ภาษาท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการอ่าน เป็นทักษะภาษาท่ีสําคัญ เป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ทุกระดับชั้นต้องอาศัยความสามารถการอ่านท้ังสิ้น ซ่ึงมีผลให้ทักษะการฟัง การพูด 
และการเขียนดีขึ้น  

แนวทางในการแก้ปัญหาอ่านคําควบกล้ํา ร ล นั้น ผู้สอนจําเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนสนใจ และเกิด

ประสบการณ์ทางภาษา ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และได้ฝึกบ่อย ๆ การทําซํ้า ๆ จะเกิดความชํานาญในการอ่าน เลือก
เรื่องท่ีน่าสนใจให้กับผู้เรียนสนุกสนานกับการอ่าน 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้อย่างถูกต้อง 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/วิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านเสียงควบกล้ํา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ของนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 

 

การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ทําให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีผลสัมฤทธิใน

การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล หลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสูงกว่าก่อนใช้ชุดชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคํา

ควบกล้ํา  
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โกสมุภ์ อาภาคัพภะกุล (2521: 52-54) ได้ศึกษา และสร้างแบบฝึกการอ่าน และเขียนคําท่ีใช้อักษรควบ ร ล และ ว 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 67 คน 
ใช้แบบฝึก 27 แบบฝึก เวลาในการฝึก 22 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า จากการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิธีทดสอบค่า               
Z (Z - Test) นักศึกษามีความสามารถในการอ่านและเขียนคําท่ีใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ําต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .01 
แสดงว่าหลังจาการฝึกนักศึกษาสามารถอ่านและเขียนคําท่ีใช้อักษรควบกล้ําได้ถูกต้องข้ึน  

วิไลวรรณ วิเศษน้อย (2522) ได้สร้างแบบฝึกการอ่านคําท่ีใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ําสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คนโดยใช้แบบฝึก 16 แบบฝึก

ในเวลา 10 ชั่วโมงผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา ร ล ว ก่อนฝึกและหลังฝึกแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงว่าหลังการฝึกแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนท่ีมีอักษรควบกล้ํา

ถูกต้อง 
พรรณิภา อ่อนแสง (2532) ได้ศึกษาความสามารถในการออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนท่ีพูดภาษาถ่ินไทย

ลาวกับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีระบบกับการสอนโดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2531 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีระบบสูงกว่าการสอนโดยใช้แบบฝึก

ท่ัวไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี จํานวน 49 คน รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
            กลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี จํานวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.2.1 เครื่องมือ ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา จากหนังสือภาษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย

เลือกมาจํานวน 4 ชุด ดังน้ี  
1) แบบฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล จํานวน 50 คํา  
2) แบบฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร 
3) แบบฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ล 
4) แบบฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล (บทร้อยกรอง) 

5.2.2 เกณฑ์การประเมินการอ่าน 
1) อ่านได้มากกว่า  40 คําข้ึนไป   คะแนน   5 
2) อ่านได้   40 คํา   คะแนน   4   
3) อ่านได้   30 คํา  คะแนน   3 
4) อ่านได้   20 คํา   คะแนน   2 
5) อ่านได้   10 คํา   คะแนน   1   
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5.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.3.1 ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล จํานวน 50 คํา ให้

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 อ่านออกเสียงทุกคน ใช้เวลาในการทดสอนอ่านอ่าน จํานวน 3 ชั่วโมง โดย
ดําเนินการสอน ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของภาคเรียนท่ี 2 /2559  

5.3.2 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงคาํควบกล้ํา ร ล ไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษา 38 คน 
จากนักศึกษาท้ังหมด 49 คน  

5.3.3 เร่ิมต้นการฝึกโดยการให้นักศึกษา ท้ัง 38 คน อ่านออกเสียง ร ท่ีละคน โดยนําลิ้นส่วนหน้าข้ึนไปแตะท่ีเพดาน

แล้วกระดกลิ้น เปล่งเสียงออกออกมา จนทุกคนสามารถทําได้ จากนั้นให้นักศึกษาฝึกออกเสียง ล โดยนําลิ้นไปแตะที่เพดานแต่

ไม่ต้องกระดกลิ้นให้ลมออกข้างลิ้นท้ังสองข้าง เปล่งเสียงออกมาจนทุกคนสามารถทําได้ถูกต้อง  
5.3.4 ให้นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ตามตารางดังนี้ 
     สัปดาห์ท่ี 1 ให้นักศึกษาท้ัง 38 อ่านชุดแบบฝึกคําควบกล้ํา ร 

     สัปดาห์ท่ี 2 ให้นักศึกษาท้ัง 38 อ่านชุดแบบฝึกคําควบกล้ํา ล 
     สัปดาห์ท่ี 3 ให้นักศึกษาท้ัง 38 อ่านชุดแบบฝึกคําควบกล้ํา ร ล จํานวน 2 เรื่อง (นิทาน) 
     สัปดาห์ท่ี 4 ให้นักศึกษาท้ัง 38 อ่านชุดแบบฝกึคําควบกล้ํา ร ล (เป็นบทร้อยกรอง) 
     สัปดาห์ท่ี 5 ให้นักศึกษาท้ัง 38  อ่านชุดแบบฝึกคําควบกล้ํา ร  ล (เป็นบทร้อยกรอง) 
 5.3.5 หลังจากนักศึกษาได้ฝึกอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าจากชุดฝึกท้ัง 5 แล้ว สัปดาห์ท่ี 6-7 ให้นักศึกษาท้ัง 38 คน
เป็นผู้หาคําควบกล้ํา ร ล มาฝึกเองคนละ 10 คํา / วัน มาอ่าน ให้ฟังทุกวัน 
 5.3.6 ผู้สอนทําการทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล จํานวน 50 คํา โดยสังเกตการอ่านออกเสียงว่าถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือไม่ชัดเจน ด้วยชุดฝึกการอ่าน 
 5.3.7 ผู้สอนนําแบบประเมินการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษาท้ัง 38 คน เทียบกับเกณฑ์การประเมิน

การอ่านท่ีสร้างข้ึน ถ้านักศึกษาอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ได้ถูกต้อง ชัดเจน 40 คําข้ึนไป ในจํานวน 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน  
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

นําแบบประเมินการอ่านออกเสียงควบกล้ํา ร ล จํานวน 50 คํา ท่ีนักศึกษาแต่ละคนทดสอบการอ่านออกเสียงมา

พิจารณาทีละคนว่าผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
1. จากทดสอบการอ่านของนักศึกษา 
2. วิเคราะห์ผลคะแนนจากการทดสอบการอ่านท้ังก่อนและหลังการฝึกอ่าน 

 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผู้ทําวิจัยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่  X , SD และ t-test  
 

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพ่ือการสื่อความหมายของผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้กําหนดสัญลักษณ์และความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
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 f  แทน จํานวนนักศึกษา 
 x  แทน ค่าเฉลี่ย 
 t  แทน เปรียบเทียบ 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ก่อนได้รับการฝึกจาก

ชุดฝึกอ่าน 
คะแนนเต็ม ร้อยละของคะแนนเต็ม จํานวน (f) fx 

29 58.00 1 29 
30 60.00 3 90 
31 62.00 4 124 
32 64.00 10 320 
33 66.00 8 264 
34 68.00 5 170 
35 70.00 5 175 
37 74.00 2 74 

รวม 38 12.46 
คะแนนเฉลี่ย 32.62 
คิดเป็นร้อยละ 65.25 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่านักศึกษาได้คะแนนจากแบบทดสอบ ตั้งแต่คะแนนตํ่าสุด 29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 ของคะแนนเต็ม และคะแนนสูงสุดคือ 37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.00ของคะแนนเต็ม มีค่าเฉล่ีย 32.62 คิดเป็นร้อยละ 
65.25 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล หลังจากท่ีได้รับการฝึก 
จากชุดฝึกอ่าน 

คะแนนเต็ม ร้อยละของคะแนนเต็ม จํานวน (f) fx 
41 82.00 1 41 
42 84.00 3 126 
44 88.00 4 176 
45 90.00 10 450 
46 92.00 8 368 
47 94.00 5 235 
48 96.00 5 240 
49 98.00 2 98 

รวม 38 17.34 
คะแนนเฉลี่ย 45.25 
คิดเป็นร้อยละ 90.50 
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จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษาได้คะแนนจากการทดสอบ ตั้งแต่คะแนนต่ําสุด 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของ
คะแนนเต็ม และคะแนนสูงสุด 49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของคะแนนเต็ม มีค่าเฉลี่ย 90.50  
 

ตารางท่ี 3  
คะแนนเต็ม N X S.D. T 
หลังทดลอง 38 45.25 2.31 41.53 
ก่อนทดลอง 38 32.62 3.41 

 

จากตารางท่ี 3 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีได้รับการฝึกด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา หลังการทดลอง

พบว่าสามารถอ่านคําควบกล้ําได้ถูกต้อง ชัดเจนมากกว่าเดิมอย่าง มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
9. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการท่ีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 ท้ัง 38 คน ได้รับการฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล จาก
แบบฝึกตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผลปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 สามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา 
ร ล ได้ชัดเจน ถูกต้อง 
 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านคําควบกลํ้าของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 ด้วยการ
ใช้ชุดแบบฝึกการอ่าน และนําเสนอผลการวิเคราะห์ทักษะการอ่านของนักศึกษาดังนี้ ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านคํา

ควบกล้ําของ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.25 และหลังจากได้รับการฝึกอ่านคําควบกล้ํา ร ล มีผลพัฒนาการอ่านคิดเป็นร้อยละ 
90.5 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ วิเศษน้อย (2522) ได้สร้างแบบฝึกการอ่านคําท่ีใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ําสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน
โดยใช้แบบฝึก 16 แบบฝึกในเวลา 10 ชั่วโมงผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา ร ล ว 
ก่อนฝึกและหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงว่าหลังการฝึกแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านและ

การเขียนท่ีมีอักษรควบกล้ําถูกต้องและยังสอดคล้องกับ พรรณิภา อ่อนแสง (2532) ท่ีศึกษาความสามารถในการออกเสียงคํา

ควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนท่ีพูดภาษาถิ่นไทยลาวกับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีระบบกับการ

สอนโดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2531 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้าง

กระบวนการคิดอย่างมีระบบสูงกว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกท่ัวไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
 

11. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 

1. ควรฝึกทักษาด้านการอ่าน การพูดให้กับนักศึกษา ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพูด 
อ่าน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

2. การสร้างแรงจูงใจ และการใช้ชุดฝึกท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการรักการอ่าน 
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การพัฒนาการจดจําคาํศพัท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เกมทายคําศัพท์ 

The Development of English Vocabulary Recognition of Students in 
Prathomsuksa 5 at Banklongsaonuea School in  Bangkhun District,  
Nakhon Si Thammarat Province by Using Guessing Word Games 
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บทคัดย่อ  
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เกมทายคําศัพท์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อเกมทายคําศพัท์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านคลองเสาเหนือ ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 21 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบทดสอบการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) เกมทาย
คําศัพท์ในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ 3) การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 
T-Test ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนใช้เกมทายคําศัพท์อยู่ท่ี ( X  = 10.71) และค่าคะแนน
เฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนหลังใช้เกมทายคําศัพท์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ( X = 21.00) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกมทายคําศัพท์มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างพบว่า เกมทาย
คําศัพท์ช่วยให้การจดจําคําศัพท์ดีขึ้น อีกท้ังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียน เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของตน 

 
คาํสําคัญ: การพัฒนา  การจดจําคําศัพท์  เกมทายคําศัพท์  
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Abstract 
 
This study aimed to 1) develop English vocabulary recognition of students in Phathomsuksa 5 at 

Banklongsaonuea School Bangkhun District, Nakhon Si Thammarat Province by using guessing word games 
and 2) study the satisfaction of those students towards guessing word games. The samples were selected 
from Prathomsuksa 5 Banklongsaonuea school at Bangkhun District, Nakhon Si Thammarat province in 
the first semester of academic year 2016. 21 students were chosen by using a purposive sampling method. 
The research instruments used for data collection were 1) English vocabulary memorization test, 2) guessing 
word games, and 3) an interview. The collected data were analyzed by using mean, standard deviation 
and t-test. The results revealed that before using the guessing word games the average score of pre-test 
is 10.71 and after using the guessing word games the average score of post-test is 21.00. This could be 
shown that guessing word games are effective in developing English vocabulary recognition. Moreover, 
the results from the interview also showed that guessing word games help students remember English 
vocabulary very well, create a good atmosphere in the classroom, and support positive attitude towards 
learning English.  
 
Keywords: development, vocabulary recognition, guessing word games 
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1. บทนํา  
 

 สังคมโลกในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดต่อสื่อสารท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ท้ังด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การศึกษาไทยควรพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนี้ เพราะ

การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนต่างเชื้อชาตินั้นจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแบบเดียวกัน 
ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญในฐานะภาษาสากลที่มีผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารกันท่ัวโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา อีกท้ังยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีการกําหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าคนของแต่ละ

ประเทศจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารกับคนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร จึงต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนในประเทศไทย เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในด้านต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นคําศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากคําศัพท์มีความสําคัญและ

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ก็จะฟัง ไม่รู้เรื่อง 
จับใจความไม่ได้ ใช้คําผิดความหมาย ทําให้การสื่อสารไม่ประสบผลสําเร็จ ด้านการเขียน นักเรียนจะเขียนสะกดคําไม่ถูกต้อง 
และเขียนไม่ได้ใจความชัดเจน หากนักเรียนไม่รู้คําศัพท์ก็จะไม่สามารถอ่านข้อความภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือถ้า
นักเรียนไมมี่ความแม่นยําหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีท้ัง การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนได้ยาก คําศัพท์จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการใช้

ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ (ธิดาทิพย์, 2553) 
การใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการจดจําคําศัพท์เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้จริง  ดัง

จะเห็นได้จากผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ งานวิจัยของ ปรวิศา นําบุญจิตร์ ชาตรี มณีโกศล และผจงกาญจน์ ภู่

วิภาดาวรรธน์ (2558) พบว่าเกมคําศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คําศัพท์ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจําคําศัพท์ได้

แม่นยํามากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต  โพธิ์ขี (2555) ได้ศึกษาผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการจําและความ

คงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชินวราราม พบว่าเกมมัลติมีเดีย

สามารถพัฒนาการจําและความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ และหลังการเรียนรู้ผ่าน

เกมมัลติมีเดีย นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 
    ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของเกมท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการจดจําคําศัพท์ข้างต้น แต่ยังไม่มีการ
วิจัยกับนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง  ผู้วิจัยจึงได้สอบถามอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือประสบปัญหา

ด้านการจดจําคําศัพท์ค่อนข้างมาก ผู้วิจัยสนใจพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ โดยใช้เกมทายคําศัพท์  เพ่ืออยากทราบว่าเกมคําศัพท์ภาษาอังกฤษช่วย

พัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือเรียนรู้คําศัพท์และจดจําคําศัพท์ได้ดีขึ้นหรือไม่ และ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือท่ีมีต่อเกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ อัน
จะนาํไปใช้ประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1          
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เกมทายคําศัพท์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ีมีต่อเกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ   
 
3. สมมติฐานในการศึกษา 
 

 เกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดีขึ้น   
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นคําศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากคําศัพท์มีความสําคัญและ

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน กาเดสซ่ี (Ghadessy. 1979: 24) ให้ความเห็นว่า การสอน
คําศัพท์มีความสําคัญย่ิงกว่าการสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพราะคําศัพท์เป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษา หากผู้เรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ก็สามารถจะนําคําศัพท์มาสร้างเป็นหน่วยท่ีใหญ่ขึ้น เช่น วลี ประโยค ความเรียง แต่หากไม่เข้าใจ

คําศัพท์ก็ไม่สามารถเข้าใจหน่วยทางภาษาท่ีใหญ่กว่าได้เลย ในการเรียนการสอนคําศัพท์นั้นเกมถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้คําศัพท์ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดีย่ิงข้ึน นักวิจัยหลายท่านเล็งเห็น

ความสําคัญของเกมท่ีมีต่อการเรียนรู้คําศัพท์ จึงได้ศึกษาการใช้เกมในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ ดังจะเห็นได้จาก 
 ธนกฤต โพธ์ิขี (2555) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการจําและความคงทนในการจําคําศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่าผลจากการออกแบบและสร้างเกมมัลติมีเดียสําหรับพัฒนาการจํา และความคงทนในการจํา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดียของนักเรียน

มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  และระบุว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
 บุษรีย์ ฤกษ์เมือง (2552) ศึกษาการใช้เกมคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบุรารักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบุรารักษ์ ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 1 ห้องเรียน จํานวน 32 คน ผลวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมคําศัพท์ประกอบการเรียนการ

สอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าร้อยละ 70 และ นักเรียนมีความรู้สึกชอบในกิจกรรมเกมคําศัพท์ท่ีใช้

ประกอบการสอนในระดับมาก 
 ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และ สุทัศน์ นาคจั่น (2558) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ก่อนและหลังการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัยได้แก่แผนการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบ แบบทดสอบการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 หลังใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และความพึงพอใจของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูงสุดได้แก่ นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากข้ึนเม่ือเรียนโดยใช้เกมประกอบ รองลงมาคือ นักเรียนชื่นชอบและให้

ความร่วมมือกับครูสอนภาษาอังกฤษท่ีให้เล่นเกมคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
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 ก้องเกียรติ ทองกุล และภัทราวดี ธานีรัตน์ (2559) พัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เกมคําศัพท์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัด

สําโรง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ผลวิจัยพบว่า เกมคําศัพท์มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการพัฒนาการ

จดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน เห็นได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

เกมคําศัพท์ในระดับมากท่ีสุด 
 อารียา หงส์สุวรรณ์ (2559) ศึกษาความสามารถในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้เกมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 26 คน โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ ผลวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความสามารถในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นหลัง

ได้รับการพัฒนาโดยใช้เกมออนไลน์ 
 กนกวรรณ รอดคุ้ม ศิตา เย่ียมขันติถาวร และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2559) ศึกษาผลการใช้เกมท่ีมีต่อการเรียนรู้และความ

คงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า การใช้เกมสอนภาษาอังกฤษส่งผลต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคงทนในการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์จากการใช้เกมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอน จะ

เห็นว่าการใช้เกมประกอบการสอนทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นอีกหนึ่งระดับ กล่าวคือ สามารถทําให้นักเรียนเข้าใจ

บทเรียนได้ดีและยังสามารถทําให้นักเรียนมีความจําในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีย่ิงข้ึน ผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของ

การพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมน้ี จึงได้พัฒนาเคร่ืองมือในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

ทายคําศัพท์สําหรับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ  
เพ่ือต้องการทราบว่าเกมทายคําศัพท์ช่วยพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านคลองเสาเหนือ ได้หรือไม่และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือท่ีมีต่อ

เกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ อันจะนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ

ต่อไป 
 

5. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 5.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ตําบลบางขัน 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 21 คนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 

5.2.1 แบบทดสอบการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด ตามหมวดคําศัพท์ ได้แก่ หมวดอาชีพ สถานท่ี และ สัตว์แบบทดสอบ

ท้ังหมดมีจํานวน 2 ชุด ชุดละ15 ข้อ  รวม 30 ข้อ ชุดท่ี1 เป็นแบบทดสอบจับคู่รูปภาพกับคําศัพท์ให้ถูกต้อง และชุดท่ี2 เป็น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2443
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แบบทดสอบ เติมคําในช่องว่างให้ถูกต้อง ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ฉบับเดียวกันจํานวน 5 ข้อต่อหมวดคําศัพท์ เพ่ือทําการทดสอบการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โดยคัดเลือกหมวดหมู่คําศัพท์จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจํารายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิง

จากหนังสือเรียน Say Hello 5 ของ กุศยา แสงเดช และคณะ (2559) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นท่ี 2 
และได้เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา (IOC)  ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 หลังจากน้ันนํา

ข้อเสนอแนะท่ีได้ไปแก้ไขและปรับปรุงแบบทดสอบก่อนนําไปใช้ทดสอบจริง  
  5.2.2 เกมทายคําศัพท์ในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในรูปแบบเกม

ทายคําศัพท์ โดยเกมทายคําศัพท์ประกอบด้วย บัตรตัวอักษร A-Z และ รูปภาพ  
  5.2.3 การสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมทายคําศัพท์ในการพัฒนาการ

จดจําคําศัพท์  
  

 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสอบถามครูวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ เกี่ยวกับการจดจํา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ปีการศึกษา 2561  
  2. ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ฉบับเดียวกัน 
  3. ผู้วิจัยสร้างเกมทายคําศัพท์ (Guessing Word Games) โดยเกมทายคําศัพท์ประกอบไปด้วย บัตรตัวอักษร A-Z 
และ รูปภาพ อ้างอิงจากหนังสือเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศช่วงชั้นท่ี 2  
  4. ผู้วิจัยนําเคร่ืองมือท่ีได้สร้างข้ึนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม หาความเท่ียงตรง 
(IOC) ของเคร่ืองมือ เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงก่อนนําไปใช้จริง 
  5. ผู้วิจัยนําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ไปใช้ทดสอบความสามารถในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 
  6. ผู้วิจัยนําเกมทายคําศัพท์ท่ีสร้างข้ึนไปใช้พัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1 คาบเรียนต่อสัปดาห์ 
คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลาท้ังหมด 4 สัปดาห์ 
  7. ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ผู้วิจัยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือทํา

แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 8. ผู้วิจัยสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 5 คน จากนักเรียนท้ังหมด 21 คน เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของการ

ใช้เกมทายคําศัพท์ในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์  
 

 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านคลองเสารเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนน ต่ําสุด สูงสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ T-Test ทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันกับงานวิจัยท่ี

ผ่านมาอย่างไร 
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6. ผลการศึกษา  
 

จากการศึกษาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือก่อน

และหลังการใช้เกมทายคําศัพท์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองเสา

เหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 21 คน ก่อนใช้เกมทายคําศัพท์

ประกอบการสอน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดระดับความรู้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานคําศัพท์เดิมของ

นักเรียนแต่ละคน และหลังใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาการจดจําคําศัพท์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว 
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบอีกคร้ัง โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน 

ผู้วิจัยใช้ค่าคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบการจดจําคําศัพท์ ก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทําการวิเคราะห์ หา

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติทดสอบ (Paired Sample  T-Test) ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยของการจดจําคาํศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้เกมทายคําศัพท์ 

การ
ทดสอบ 

จํานวน 
N 

คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน 
ค่าเฉล่ีย 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

T-
Value 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
สอบผ่าน 

Sig 
ตํ่าสุด สูงสุด 

ก่อน 21 30 4 21 10.71 4.82 
8.78 

19.05 0.00 
หลัง 21 30 21 30 21.00 4.90 85.71 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนการใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอน ค่าคะแนนตํ่าสุดของนักเรียนคือ 4 
คะแนน และค่าคะแนนสูงสุดคือ 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 10.71 (S.D. = 4.82) และร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสอบผ่านคือ 19.05 หลังจากใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอนพบว่าจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าคะแนน

ตํ่าสุดคือ 21 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 30 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 21.00 คะแนน (S.D. = 4.90) ร้อยละของนักเรียนท่ี

สอบผ่านคือ 85.71 และมีนัยสําคัญทางสถิตอยู่ท่ี 0.00 
แบบทดสอบเกมทายคําศัพท์มี 2 ชุด ผู้วิจัยได้แยกคะแนนของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ตามชนิดของ

แบบทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจดจําคําศัพท์ในแต่ละชุด โดยคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวดคําศัพท์นําเสนอดังตารางท่ี 2 
และ 3 ตามลําดับดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ แบบจับคู่ 

การ
ทดสอบ 

จํานวน 
N 

คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน ค่าเฉล่ีย 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

T-
Value 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
สอบผ่าน 

Sig 
ตํ่าสุด สูงสุด 

ก่อน 21 15 2 12 6.19 2.58 
7.95 

23.81 0.00 

หลัง 21 15 7 15 11.38 3.23 71.43 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าก่อนการใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอนในแบบจับคู่ค่าคะแนนตํ่าสุดของนักเรียน

คือ 2 คะแนน และค่าคะแนนสูงสุดคือ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.19 (S.D. =2.58) และ
ร้อยละของนักเรียนท่ีสอบผ่านคือ 23.81 หลังจากใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอน พบว่าจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ค่า

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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คะแนนตํ่าสุดคือ 7 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ 15 คะแนน ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 11.38 (S.D. =3.23) ร้อยละของนักเรียนท่ี

สอบผ่านคือ 71.43 และมีนัยสําคัญทางสถิตอยู่ท่ี 0.00 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ แบบเติมคํา 

การ
ทดสอบ 

จํานวน 
N 

คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน ค่าเฉล่ีย 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

T-
Value 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
สอบผ่าน 

Sig 
ตํ่าสุด สูงสุด 

ก่อน 21 15 1 9 4.52 2.58 
5.89 

14.29 0.00 

หลัง 21 15 7 15 9.67 3.04 66.67 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าก่อนการใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอนในแบบเติมคํา  ค่าคะแนนตํ่าสุดของ

นักเรียนคือ 1 คะแนน และค่าคะแนนสูงสุดคือ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.52 (S.D. 
=2.58) และร้อยละของนักเรียนท่ีสอบผ่านคือ 14.29 หลังจากใช้เกมทายคําศัพท์ประกอบการสอน พบว่าจากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน ค่าคะแนนตํ่าสุดคือ 7 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ 15 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.67 (S.D. =3.04) ร้อยละของ
นักเรียนท่ีสอบผ่านคือ 66.67 และมีนัยสําคัญทางสถิตอยู่ท่ี 0.00 

นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจในการใช้เกมทายคําศัพท์พัฒนาการจดจําคําศัพท์ของตน  ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์ท่ีนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าเกมทายคําศัพท์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของตนได้ เช่น 

นักเรียนคนท่ี 1 กล่าวว่า “หนูชอบท่ีพ่ี ๆมาสอนเก่ียวกับคําศัพท์ คําศัพท์ท่ีพ่ีได้นํามาสอนเข้าใจง่าย จากท่ีพ่ีสอน
หนูสามารถจดจําคําศัพท์ได้เป็นจํานวนมาก และหนูคิดว่าคําศัพท์ท่ีพ่ีสอนมาทั้งหมดสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ และคําศัพท์ท่ีพ่ีสอนเป็นคําศัพท์ท่ีหนูกําลังเรียนอยู่อีกด้วย”   

เช่นเดียวกับนักเรียนคนท่ี 2  คนท่ี 3 และคนท่ี 4 ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของเกมทายคําศัพท์ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของตน  

นักเรียนคนท่ี 2 กล่าวว่า “หนูชอบท่ีพ่ี ๆมาสอนเก่ียวกับคําศัพท์ คําศัพท์ท่ีพ่ีสอนไม่ยากจนเกินไปทําให้เข้าใจได้
ง่ายและจดจําได้รวดเร็ว หนูสามารถจําคําศัพท์ได้ 28 คํา จากท้ังหมดท่ีมี 30 คํา และหนูคิดว่าสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้”  

นักเรียนคนที่ 3 กล่าวว่า “ผมชอบท่ีพ่ีมาสอน ผมเข้าใจคําศัพท์ท่ีพ่ีสอนเพราะมันไม่ยากจนเกินไป คําศัพท์มี 30 
คํา ผมสามารถจดจําได้เกือบท้ังหมด  คําศัพท์ก็เป็นคําศัพท์ท่ีผมกําลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนตอนนี้ ผมคิดว่าสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอน” 

นักเรียนคนท่ี 4 กล่าวว่า “ชอบท่ีพ่ีมาสอน คําศัพท์ท่ีสอนเข้าใจง่าย เพราะหนูจําคําศัพท์ได้เกือบทุกคําและ
สามารถนําคําศัพท์ท่ีสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันได้”  

นอกจากน้ีเกมทายคําศัพท์ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียน เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังจะเห็นได้จากนักเรียนคนท่ี 5 ท่ีกล่าวว่าตนสนุกกับการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยใช้เกมทายคําศัพท์และอยากให้มีการใช้เกมทายคําศัพท์ในการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษอีก  
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นักเรียนคนท่ี 5 กล่าวว่า “ผมชอบท่ีพ่ี ๆมาสอนคําศัพท์โดยใช้เกมทายคําศัพท์  ผมสนุกเหมือนได้เล่นเกม คําศัพท์
ท่ีสอนก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับผม เพราะผมได้ยินทุกวันและสามารถนําไปทําข้อสอบและใช้ในชีวิตประจําวันได้ อยากให้พ่ี
กลับมาจัดกิจกรรมอีก” 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลจากการศึกษาการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมทายคําศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าก่อนใช้เกมทายคําศัพท์ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 
( X = 10.71) และคะแนนทดสอบหลังการใช้เกมทายคําศัพท์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ( X  =21.00) แสดงให้เห็นว่าเกมทาย

คําศัพท์มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก้องเกียรติ ทองกุล 
และภัทราวดี ธานีรัตน์ (2559) ท่ีพบว่าเกมคําศัพท์มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัดสําโรง ดังเห็นได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ จาก 11.16 
เป็น 18.5 คะแนน อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด มณีขัติ (2553) ท่ีกล่าวว่าเกมสามารถพัฒนาทักษะการจํา

คําศัพท์ของให้ดีขึ้นได้ นอกจากจะได้ความสนุกสนานท้าทายแล้วนักเรียนยังได้อ่านและจําคําศัพท์นั้น ๆ โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้เกมทายคําศัพท์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาการใน

การจดจําคําศัพท์ท่ีดีขึ้น นักเรียนมีค่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้เกมทายคําศัพท์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยผลคะแนนทดสอบก่อนการใช้

เกมทายคําศัพท์แบบจับคู่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.19 และหลังใช้เกมทายคําศัพท์ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 11.38 และเกมทาย

คําศัพท์แบบเติมคํา คะแนนก่อนใช้เกมทายคําศัพท์มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.52 และหลังใช้เกมทายคําศัพท์ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.67 
นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการนําเกมทายคําศัพท์เข้ามาประกอบการ

เรียนสอน พบว่าเกมทายคําศัพท์ทําให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น และยังช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายใน

ห้องเรียน เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทําให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และ สุทัศน์ นาคจั่น (2558) ได้พบว่านักเรียนมีความต่ืนเต้น สนุกสนานในการเล่นเกม

ทายคําศัพท์ การทํากิจกรรมในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสามัคคีภายใต้การทํางาน

ร่วมกัน ช่วยสร้างความมั่นใจต่อนักเรียนให้กล้าแสดงออกและกล้าเผชิญกับปัญหา ถึงแม้บางคร้ังจะตอบผิดบ้างก็ตามแต่

นักเรียนมีความต้ังใจและมีความพยายามในการเล่นเกมทายคําศัพท์ เพราะได้ฝึกฝนด้านการจดจําและสามารถนําคําศัพท์ท่ี

เรียนมาและเคยได้ยินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปได้  
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 

จากการศึกษาการพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมทายคําศัพท์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

ดังน้ี 
8.1 ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอ่ืนได้ ซ่ึงอาจจะได้ผลการศึกษาท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน 
8.2 ในการแบ่งกลุ่มเล่นเกม ควรใช้วิธีแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เปลี่ยนกลุ่มในการทํา

กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และทําให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 
และท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบมีส่วนรว่ม  
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
และท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และ 3) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชา นศ 2201201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 34 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามวัดเจตคติของนักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน, 2) นักศึกษาให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) นักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
มีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.37, S.D. = 0.27)  
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน  การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  
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Abstract 
 

The research aims 1) to study the academic achievement for the property and land law course 
by using the participatory learning management 2) to study the learning-behavior for the property and 
land law course by using the participatory learning management, and 3) to study the students’ attitude 
towards the participatory learning management technique. The populations who took part in this research 
were the second-year university students whose major were law and have enrolled in the property and 
land law course 2201201 of the first semester of the academic year 2018 for the total of 34 students. 
The tools used in this research consisted of 1) the participatory learning management, 2) behavior observation, 
3) academic achievement test, and 4) students’ attitude questionnaires. The statistics that were analyzed 
were the percentage, average, and standard deviation. 

The conclusion of this research showed that 1) the academic achievement by using the participatory 
learning management of the post-learning was higher than the pre-learning 2) the students were very 
enthusiastic on participating the activities, and 3) the overall students ‘attitude towards the participatory 
learning management for property and land law course were satisfactory. ( X = 4.37, S.D. = 0.27). 
 
Keywords: academic achievement, property and land law, participatory learning management 
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1. บทนํา  
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 8-9) มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสอนหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในปัจจุบัน โดยจะเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนลงมือกระทําด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียน การ
อภิปราย การแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยท้ังหมดน้ีทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ใหม่จาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน จากอาจารย์ จากเพ่ือน และส่ิงแวดล้อม จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมากข้ึน (แสงดาว ถิ่นหารวงษ์, 2558) 
จากประสบการณ์ในการสอนในเทอมท่ีผ่านมานั้น พบว่านักศึกษาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ขาดความเข้าใจ

เกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน กรรมสิทธ์ิ การได้มา สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ขาดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคล และงานกลุ่มท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนปัญหาการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีส่งผลกระทบทําให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน ซ่ึงเป็น

วิชาท่ีต้องศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน กรรมสิทธ์ิ การได้มา สาธารณะสมบัติของ

แผ่นดิน ภาระจํายอม และครอบครองปรปักษ์ จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่าควรให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น เน้นการพัฒนา

กิจกรรมในการเรียนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทํางาน แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น และนําไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ลักษณ์นารา ยะแก้ว, 2556) เร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียน วิชาหลักการตลาดโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสําคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการด้าน

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ซ่ึงในส่วนของการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนกฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยผู้สอนได้

นําวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจุดมุ่งหมายทางการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน 
พุทธพิสัย  (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) จิตพิสัย  (Affective Domain) (Bloom et al, 
1956) เพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  

2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน

การสอนแบบมีส่วนร่วม 
2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน

การสอนแบบมีส่วนร่วม  
2.3 เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2451
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3. สมมติฐานในการศึกษา  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

4.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปี ท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  

นศ 2201201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 34 คน  
 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4.2.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ร่วมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน้นการ

ทํางานร่วมกัน 
4.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา  

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมี

ส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึน จํานวน 30 ข้อ โดยนําแบบทดสอบ 
ไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวัดท่ีสมํ่าเสมอและคงท่ี ใช้วิธีการของคูเตอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร (KR 
- 20) (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2559) ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนในรายวิชากฎหมาย

ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปให้ค่าไม่ต่ํากว่า 0.75 
ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.852 

4.2.4 แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะ

ทรัพย์สินและท่ีดิน และมีนําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา 
ข้อความ และเนื้อหาที่วัดความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อคําถามแต่ละข้อว่า ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ 
จากนั้นนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Likert, 1979)  

 

 4.3 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 
4.3.1 ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามสํารวจก่อนเรียน 
4.3.2 ทําการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง  

1 สัปดาห์ และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน 
4.3.3 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
4.3.4 การประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกันกับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (pretest) 
4.3.5 ทําการประเมินแบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วนในรายวิชา

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2452 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2480 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

 4.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
โดยเก็บข้อมูลในชั่วโมงการเรียนรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของนักศึกษา 

  การประเมินความรู้ของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จํานวน 30 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
  นําคะแนนของนักศึกษา จากตอนท่ี 1 มาดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ

มีส่วนร่วม ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้มากย่ิงข้ึนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
1) กิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

1.1 การสืบค้นคําศัพท์ (Vocabulary for Secretarial) นักศึกษาค้นศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะ

ทรัพย์สินและท่ีดินหน้าชั้นเรียน คนละ 1 คําศัพท์  โดยให้นักศึกษาจดลงในสมุดของตนเอง 
1.2 การสรุปสาระสําคัญหลังเรียน (End of Class Query) ให้นักศึกษาสรุปสาระสําคัญท่ีได้เรียนในแต่ละ

บทเรียนลงสมุดบันทึก 
1.3 กรณีศึกษา (Case Study) อาจารย์ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนท่ีกําลังศึกษาเพื่อการ

วิเคราะห์ และอภิปรายเนื้อหาภายในห้องเรียน 
1.4 การทดสอบย่อย (Quiz) ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบทหลังจากเสร็จสิ้นบทเรียน 
1.5 การใช้เพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ให้นักศึกษาจับคู่กันเอง เพ่ือตอบปัญหาตามโจทย์ท่ีอาจารย์กําหนด  
1.6 การลงมือปฏิบัติ (Actual Action) นักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

2) กิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
2.1 การมอบหมายงาน (Assignment) ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางอีเมลโดยอาจารย์จะเป็นผู้ตรวจและตอบ

กลับพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงงาน 
2.2 อ่ืน ๆ (Others) ซักถามข้อสงสัย ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี 3 ประเมินความรู้ของนักศึกษาหลังจากที่ทําการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.1 การประเมินความรู้ของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม จํานวน 30 ข้อ 
3.2 นํากระดาษคําตอบของนักศึกษา มาตรวจให้คะแนน 
 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน    

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

4.5.2 วิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมาย

ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 

5. ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน  
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จาก

การเก็บรวบรวมโดยนําเสนอผล ดังน้ี 
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1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน

การสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

ผลสัมฤทธ์ิ จํานวนนักศึกษา 
คะแนนเต็ม 

(30) X  S.D. 

ก่อนเรียน 34 30 21.00 3.18 
หลังเรียน 34 30 24.47 2.36 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันซ่ึงพบว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดินโดยใช้

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้วิจัยได้นําเสนอลักษณะกิจกรรม เคร่ืองมือ และผลการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน

ห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน โดยมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เจตคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน  
พบว่านักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน  

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.37, S.D. = 0.27) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุดมีอยู่ 3 ข้อ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีเนื้อหาสอดคล้องและต่อเนื่อง ( X = 4.62, S.D. = 0.49), 
ยอมรับในกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ( X = 4.56, S.D. = 0.70) และการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.53, S.D. = 0.50)  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิภา กิมสูงเนิน, 
2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า 
การสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการสอนทันที สูงกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

6.2 ผลของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม พบว่านักศึกษามีสนใจในการเรียนต้ังใจในการทํากิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมทํากิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
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นักศึกษาดีขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการจัดกิจกรรมของครูก็มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการคิด

วิจารณญาณมีการจัดหาสื่อกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจ กระตุ้นความคิดและให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน เช่น การใช้เกม
การแสดงบทบาทสมมตินอกจากน้ีบทบาทครูก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนมากข้ึน มีการให้การ

เสริมแรงให้คําชมเชยกับนักเรียนมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระซ่ึงผลการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ครูพบว่าสิ่งท่ีสังเกตเห็นได้คือนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการตอบและอภิปรายกลุ่ม

ร่วมกันได้ดีมีการช่วยกันระดมความคิดในขณะท่ีครูตั้งคําถามนักเรียนมีการต้ังคําถามต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมมากขึ้น 
(มลิวัลย์ สมศักด์ิ, 2540 และเพ็ญพิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ์, 2537) 

6.3 นักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.37, S.D. = 0.27 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อานนท์ พ่ึงสาย และต่อศักด์ิ 
แก้วจรัสวิไล, 2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อเจตคติในการเรียนพลศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนพลศึกษาก่อนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแตกต่าง

จาก เจตคติหลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
7.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
7.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน โดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจ ตั้งใจในการจัดกิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ความร่วมมือ มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซ่ึงการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการพัฒนาจิตพิสัยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 นักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 4.37, S.D. = 0.27   

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 8.1.1 ได้ต้นแบบในการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมสําหรับนักศึกษาซ่ึงสามารถ

นําไปวิจัยและพัฒนาต่อไปในวงกว้างข้ึน 
 

8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ผู้เขียนสามารถนําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาอ่ืนต่อไปได้ 
8.2.2 อาจารย์รายวิชาอ่ืน ๆ อาจทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างการ

จัดการเรียนการสอนแบบเดิม กับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับนักศึกษาระดับชั้นเดียวกัน 
8.2.3 อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาพลังปัญญาให้ได้ผลและ

ชัดเจนในรายวิชา 
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9. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561จํานวน 60 คน ซ่ึงได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด และแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลังการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
t-test 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (mind mapping) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขา 
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย หลังการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .05 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ของไทยมากข้ึน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีแผนผังความคิดเพ่ิมสูงข้ึน  
 
คําสําคัญ: แผนผังความคิด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย  
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Abstract 
 

This research aims to compare the academic achievement of politics, and the constitution of 
Thailand course by using a mind mapping on pre-learning and post-learning of the students majoring in 
public administration of Thepsatri Rajabhat University. The populations who were taken part on this 
research were first-year university students majoring in public administration, who enrolled in politics, 
and the constitution of Thailand course for the first semester of the academic year of 2018 for the total 
of 60 students who were specifically chosen. The tools used in this research consisted of the learning 
management by using mind mapping, pre-assessment, and post-assessment. The statistics that were 
analyzed were percentage, average, standard deviation, and t-test. 

The conclusion of this research showed that the academic achievement by using the mind mapping 
of the first-year university students majoring in public administration, who took politics, and the constitution 
of Thailand course, the post-assessment after the course was significantly higher than the pre-learning on 
the statistic of .05. It indicated that the students had a better understanding of politics, and the constitution 
of Thailand course, which had made the academic achievement higher by using the mind mapping concept. 
 
Keywords: mind mapping, academic achievement, politics and the constitution of Thailand 
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1. บทนํา  
 

การคิด และการสอนคิดเป็นเรื่องท่ีจัดว่าสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ได้คุณภาพสูง ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก

หันมาศึกษาและเน้นในเร่ืองของการพัฒนานักศึกษาให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านสติปัญญา คุณธรรม 
และการเป็นพลเมืองท่ีดขีองประเทศ โดยการพัฒนาด้านสติปัญญาได้รับความเอาใจใส่สูงสุด เนื่องจากเป็นด้านท่ีเห็นผลเด่นชัด 
ผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถสูง มักจะได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสท่ีดีกว่าผู้มีความรู้ ความสามารถตํ่า (ทิศนา แขมมณี, 
2544) 

การเรียนรู้มีความสําคัญและต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะวิธีคิด ดังนั้นแนวคิดและทางปฏิบัติตลอดจนเครื่องมือ

และสื่อท่ีใช้ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จากเดิมท่ีเราเคยใช้วิธีการสอน

แบบเขียนจดบันทึกแบบเป็นบรรทัด ใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียว มาเขียนบันทึก มาเปลี่ยนเป็นการใช้ถ้อยคําท่ีเป็นกุญแจภาพ

สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบ ๆ ศูนย์กลาง และใช้สีสัน ซ่ึงต่อมาพบว่า วิธีการนี้เม่ือนําไปใช้กับกิจกรรมอ่ืน ทําให้สามารถ

จัดลําดับการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตงานได้ง่ายข้ึนด้วย เช่น ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและช่วยความจํา 
ฯลฯ ท่ีเรียกว่า Mind Mapping (ศิริรัตน์  นีละคุปต์, 2532) กล่าวถึง ความหมายของแผนผังความคิด (Mind Mapping) ว่า เป็น

การจดบันทึกเนื้อความจากสิ่งท่ีอ่านมาเขียนเป็นแผนภูมิ ซ่ึงต้องคิดวิเคราะห์ประเมินข้อมูลท่ีจะเติม และให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ 
วิจารณ์ว่า นักศึกษาจะต้องเรียบเรียงและจําแนกความคิดตามแบบการเขียนของผู้เขียน อาจกล่าวได้ว่าการเติมข้อมูลในแผนภูมิ

เป็นแบบฝึกหัดความคิดท่ีนักศึกษาต้องใช้สติปัญญา ถ้านักศึกษาเขียนแผนภูมิได้ก็แสดงว่าอ่านเข้าใจ แผนผังความคิด (Mind 
Mapping) หมายถึง แผนผังท่ีแสดงถึงความรู้ ความคิด ความเข้าใจของผู้เรียน ท่ีผ่านการประมวลความรู้ความคิดตามลําดับ

ขั้นตอนและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ด้วยการเขียน คํา ประโยค วลี สัญลักษณ์และเส้นเชื่อม โดยให้คําสําคัญหรือหัว

เรื่องอยู่ตรงกลางหรือด้านบนสุดของแผนผัง ส่วนใจความรองกระจายออกไปหรือแตกสาขาออกมา ซ่ึงประกอบด้วยส่วนสําคัญ 
3 ส่วน คือ คําสําคัญ เส้นเชื่อมโยง และคําหรือวลีท่ีแสดงถึงข้อมูลหรือสําคัญนั้น ๆ ซ่ึงวิธีการเรียนลักษณะนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน

เรียนอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ และวิธกีารจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้หากการสอนสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ

ผู้เรียนย่อมทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) และความเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน และจาก

การศึกษาผลของการวิจัยท่ีเก่ียวกับ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) ท่ีกล่าวมานี้ พบว่า สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ โดยนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
และการเรียนด้วยวิธีนี้ยังจะช่วยวางกรอบความคิดของผู้เรียนในการผสมผสานความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ทําให้

ผู้เรียนสามารถจดจําความรู้ได้ง่ายข้ึน โดยในรายวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทยเป็นรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับ

การเมืองและการปกครอง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย ประชาชนกับบทบาททางการเมือง วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการ

ปกครองและการเมือง และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ปรัชญาแนวคิดต่าง ๆ กําเนิดและวิวัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญ 
รูปแบบของรัฐธรรมนูญ  อํานาจรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอํานาจและถ่วงดุลอํานาจ อํานาจประชาชน

และอํานาจในการสร้างรัฐธรรมนูญจากประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นวิชาท่ีต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือช่วยในการจดจําและทําความเข้าใจ และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ทําให้ผู้วิจัย

สนใจนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ในรายวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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2. วัตถุประสงค์ 
  

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา  
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทยของนักศึกษาสูงข้ึนหลังจากการผ่านการ

จัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีการทดสอบก่อนเรียน และการ
ทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป็นการทดลองชนิด The Single Group, Pretest-Posttest Design เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาในรายวิชา รป 2208103 การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ขั้นตอนการดําเนินงานการวิจัย ดังน้ี 
 

4.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเมืองการ

ปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 60 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 4.2.1 แผนการเรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผัง

ความคิด จํานวน 6 แผน ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
   1) ขั้นนํา โดยใช้แผนผังความคิดทบทวนความรู้เดิมและเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 
   2) ขั้นสอน ให้กลุ่มศึกษา สืบค้นความรู้แล้วใช้แผนผังความคิดเขียนสรุปความรู้ให้ได้ความคิดหลัก ความคิดรอง
และความคิดย่อย ๆ ตามลําดับ 
   3) ขั้นสรุป ใช้แผนผังความคิดสรุปความคิดหรือประเด็นสําคัญจากบทเรียนเป็นของกลุ่มใหญ่และของรายบุคคล 
   4) ขั้นวิธีการวัดผลประเมินผล ใช้แบบทดสอบ และตรวจแผนผังความคิด 

4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ 
ความเข้าใจของนักศึกษา โดยแบ่งค่าระดับคะแนนออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และพอใช้ ดังน้ี  

16-20 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  “ดีมาก” 
11-15 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  “ดี” 
6-10 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  “ปานกลาง” 
1-5 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  “พอใช้”  
 

 4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4.3.1 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย 

   1) นําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา 
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   2) นําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
   3) นําแผนการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสม

และความชัดเจนของข้ันตอนของแผนการเรียนรู้ในภาพจริง และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น   
   4) นําแผนการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับ

หลังเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและหา

คุณภาพตามลําดับดังนี้ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์และคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาวิชาการเมือง

การปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย  
   2) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ จากหนังสือวัดผลการศึกษาของ (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2551) และหนังสือวิจัยเบื้องต้นของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
   3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 
20 ข้อ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 1 คะแนน เม่ือนักศึกษา ตอบถูกต้อง และ 0 คะแนน เม่ือนักศึกษา ตอบผิด 
   4) นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ โดยพิจารณาประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อ
ทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อทดสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   5) นําแบบทดสอบท่ีผู้เชี่ยวชาญประเมิน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมโดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) พบว่า มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อทดสอบท่ีมีค่า IOC 
ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปเป็นแบบทดสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ จํานวน 20 ข้อ และปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และไม่เคยเรียนวิชา
การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทยมาก่อน 
   7) นําผลการตอบแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน 
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ตามวิธีของ 
Brennan แล้วเลือกข้อทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อย่างระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก (b) อยู่ระหว่าง 0.20 
ขึ้นไป (สมนึก  ภัททิยธนี, 2551) โดยคัดข้อทดสอบท่ีมีคุณภาพไว้จํานวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มีค่าความ
ยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง .33-.90 ค่าอํานาจจําแนก มีค่าอยู่ระหว่าง .50-.57 และเลือกแบบทดสอบเท่ากับจํานวนท่ีต้องการใช้

จริง 20 ข้อ 
   8. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้ว 20 ข้อ ไปหาค่าเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
ของ Lovett Method (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) 
 9. จัดพิมพ์แบบทดสอบ แล้วนําไปใช้ทดลองจริงต่อไป 

 

 4.4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ one Group Pretest Posttest Design (ล้วน 

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 249) 
 4.4.1 ผู้วิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (Pretest) ก่อนทดลอง 
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 4.4.2 ดําเนินการทดลองด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

ของไทย 
 4.4.3 ทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (Posttest) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับท่ีใช้ในการทดสอบคร้ังก่อนทดลอง 
 4.4.4 นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาตรวจให้คะแนนและนําไปทําการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธทีางสถิติ 
 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนการ

สอนตามแผนวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย โดยนําข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) กับหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แผนผังความคิดวิชา

การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย 
 

5. ผลการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยนําผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชา รป 2208103 การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทยจํานวน 60 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

หลงัเรียนชุดเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปรียบเทียบ

คะแนนการทดสอบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ
ทดสอบที (t-test dependent) มีดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผัง

ความคิด 

การทดสอบ X  S.D. 
t-test dependent 

Sig. 
d S.D. t 

ก่อนเรียน 11.97 2.224 
0.270 2.095 17.994 .000 

หลังเรียน 16.83 1.739 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครอง

และรัฐธรรมนูญของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (mind mapping) หลังการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูง

กว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความยากง่ายและความความซับซ้อนของเนื้อหา และในช่วงแรกนักศึกษาอาจจะยังไม่

คุ้นเคยกับการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดจึงทําให้คะแนนทักษะการสรุปความคิดรวบยอดก่อนเรียน มีคะแนนน้อย แต่เม่ือ
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้แผนผังความคิดในการเรียน และนักศึกษาได้แสดงความคิดอย่างอิสระ ทําให้เห็นภาพรวม

ของเนื้อหาทั้งหมด มีการเชื่อมโยงบทเรียนกับชีวิตประจําวันทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการใช้แผนผังความคิดเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เส้น สี ภาพ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผลงานของตนเอง ทําให้นักศึกษาเกิดการจดจํา และเรียนได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ อัศนา เลิศศรี (2551) ได้ศึกษาผลการใช้แผนผังความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสรุปความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้แผนผังความคิด พบว่า การใช้
แผนผังความคิดในการสรุปสามารถเสริมทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยรวมให้อยู่ในระดับดี และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา  อินทร์น้อย (2555) ได้ศึกษาผลการสอนโดยวิธีการการจัดการรู้แบบแผนผังความคิดท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงยัง
สอดคล้องกีบงานวิจัยของ วิชิตพล มีแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีต่อทักษะ

การสรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และนักศึกษามีทักษะการสรุปความคดิรวบยอดอยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษามีความคิดท่ีรวบยอด มีเทคนิคในการจดบันทึก การวางแผนการทํางานของ

นักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

ของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงก่อนการนําแผนผังความคิดมาใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนโดยศึกษาจากหนังสือ หรือตําราเรียนในห้องเรียน และอาจารย์ผู้สอนนํามาอธิบาย

ขยายความเพิ่มเติม ซ่ึงรายวิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญเป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาค่อนข้างมาก จึงทําให้ยากแก่การ

จดจํา ผู้วิจัยจึงนําแผนผังความคิดเข้ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แผนผัง

ความคิด ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเรียนในรายวชิาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย หลังการ

ทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .05 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทยมากข้ึน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีแผนผังความคิดเพ่ิมสูงข้ึน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แผนผังความคิดกับทักษะการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
8.1.2 ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
8.1.3 ควรให้อิสระทางความคิดในการออกแบบแผนผังความคิด 
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8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรนําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด ไปทดลองกับกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
8.2.2 ควรมีการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
8.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้แผนผังความคิดกับกลุ่มท่ีเรียนโดยไม่ใช้แผนผังความคิด เพ่ือ

ศึกษาความแตกต่างในการเรียนการสอนและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
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การเมืองว่าด้วยเรื่องทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนรว่มของนักศึกษารัฐศาสตร ์ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพ่ือศึกษาทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา
รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น จํานวน 264 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง มีผลต่อทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนตัวแปร เพศ ชั้นปี ภูมิลําเนา รายได้ของ
ครอบครัว อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ไม่มีผลต่อทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
คําสําคัญ: การเมือง  ทัศนคติทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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Abstract 
 
This research aimed 1) to study the attitude of the political participation of students in political 

science. Department of Local Government Nakhon Si Thammarat Rajabhat University and to identify factors 
that are associated with the attitude of the political participation of students in political science. Department of 
Local Government Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. The samples used in the study was a political 
science student. Department of Local Government 264 people. By using simple random sampling. The tools 
used to collect information for a questionnaire made up of concepts, theories and research related 
documents. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And the 
Pearson correlation coefficient. The research found that Political Science students Department of Local 
Government Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Attitude to participation in political moderate. 
The test found Forms of political activity Attitude affects political participation. Private translate gender, 
year of residence, family income, maternal occupation, father's occupation. No effect on the attitudes of 
political participation. 

 
Keywords: politics, political attitudes, political participation 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยได้ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยมีบุคคลคณะหน่ึง ประกอบไปด้วย ทหารบก ทหารเรือ ข้าราชการพลเรือน 
อันมี พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ใช้กําลังเข้ายึดอํานาจการปกครอง จากรัฐบาล

เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และคณะราษฎร

สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จ ประเทศไทยจึงมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขต้ังแต่บัดนั้น เป็นต้นมา 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการกระทํา และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ประชาธิปไตยจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าท่ีของประชาชนภายในชาติเป็น

สําคัญ วิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตย สามารถทําได้หลายวิธี ประชาชนต้องรู้จักใช้และรักษาสิทธิทางการเมืองของตน เช่น 
สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนให้ผู้อ่ืนไม่ได้และเม่ือมีกิจกรรมทางการเมือง เช่น มีการเลือกต้ังก็
ต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน มีความสําคัญเท่าเทียมกันและต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนด้วย กล่าวคือ ไม่ยอม
ให้บุคคลอ่ืนมาแอบอ้างใช้สิทธิในการเมืองของตน อนึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจะต้องอยู่ภายในขอบเขต

ของกฎหมาย และจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและต้องรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าท่ีคู่กับสิทธิใน

ด้านการเมืองการปกครอง ประชาชนทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือใน

การดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักสากลที่นานาอารยประเทศให้ความสําคัญและเป็นประเด็นหลักท่ีสังคมไทย

ให้ความสนใจ เพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลท่ีรัฐจะเปิดโอกาสให้

ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพ่ือสร้างความ

โปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น ดังนั้น กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participations) จึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญในการท่ีจะทําให้สาธารณชนท่ีมีความกังวล มีความต้องการ และทัศนะที่จะ

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ หลักการสําคัญของการมีส่วนร่วมในความหมายของการบริหารจัดการจะมี

ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วมนั่นๆ ได้นําไปสู่การตัดสินใจใดๆ อย่างมีคุณค่า และอย่าง
ชอบธรรมหรือไม่ซ่ึงในภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า “Meaningful Participations” คือ การมีส่วนร่วมนั่นๆ ทําข้ึนหรือวางระบบ

ขึ้น ไม่ใช่เพียงเพ่ือว่าได้จัดแล้วให้มีเท่านั่น แต่การมีส่วนร่วมนั้นๆ ได้นําไปสู่การพิจารณาตัดสินใจ หากสมเหตุสมผลมี

ความชอบธรรมก็นําไปปฏิบัติ (วันชัย วัฒนศัพท์ .2553:52) 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย จึงให้ความสนใจกับนักศึกษาท่ีเรียนรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี

พลังความรู้ สติปัญญา และความสนใจทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากประชาชนโดยท่ัวไปมีการตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างมาก ดังนั้นบทบาทในการเป็นผู้ชี้นํา

ทางการเมืองของนักศึกษาย่อมคลายความสําคัญลง จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยให้ความสนใจว่าปัจจุบัน คนกลุ่มนี้มีทัศนคติการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไร ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทางด้านการเมือง  เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง

ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
 
3. วิธีการวิจัย 
 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช มีจํานวนท้ังหมด 774 คน คํานวณขนาดของตัวอย่างได้ 264 คน ด้วยวิธีของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยด้านบุคคลของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ภูมิลําเนา รายได้ของครอบครัว อาชีพของบิดา 
และอาชีพของมารดา ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคําในช่องว่าง 
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

ของลิเคิร์ท (Liker Scale) 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  

3.3 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
2) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 264 ชุด 
3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนท่ีจะนํามาประมวณผล หากมีฉบับ

ไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทําการเก็บเพ่ิมให้ครบตามจํานวน 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้ 
 

4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1.1 การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Context Validity) เป็นการหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

โดยผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนื้อหาและภาษา โดยคํานวณหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ

แบบสอบถามก่อนท่ีจะนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
 4.1.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ในการหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามน้ัน ผู้วิจัย

ได้นําไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยจะคัดเอาข้อท่ีมีค่าอํานาจจําแนก .20 
ขึ้นไป เป็นแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
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 4.1.3 ความเชื่อม่ัน (Reliability) ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามน้ัน ผู้วิจัยได้นําไปทดลองใช้

กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และนําแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.752 

 

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
 4.2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทําการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 4.2.2 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบตัวแปร ใช้สถิติ t-test กรณีท่ีตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม และทําการตรวจสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD 
 4.2.3 การวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s correlation) 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

            ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. สรุปผลและอภิปลายผลการวิจัย 
 

5.1 สรุปผล 
ผลการวิจัยเร่ือง การเมืองว่าด้วยเร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สรุปได้ดังน้ี 
1. นักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82 และเป็นเพศชาย มีจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 ส่วนใหญ่มีภูมิลํานาในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

1. เพศ 
2. ชั้นปี 
3. ภูมิลําเนา 
4. รายได้ของครอบครัว 
5. อาชีพของบิดา 
6. อาชีพของมารดา ทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

นักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1. ด้านรูปแบบผู้สนใจทาง

การเมือง 
2. ด้านรูปแบบกิจกรรมทาง

การเมือง 
3. ด้านรูปแบบกิจกรรมการ

ต่อสู้ 
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ครอบครัวมีรายได้ 12,000 บาทข้ึนไป ในขณะท่ีอาชีพของบิดามารดาส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.26 โดยในด้านรูปแบบกิจกรรมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.42 
ด้านรูปแบบผู้สนใจทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 ด้านรูปแบบกิจกรรมการต่อสู้ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.15  

3. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ ภูมิลําเนา รายได้ของครอบครัว อาชีพของบิดาและ

อาชีพของมารดา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท้ัง 6 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และทัศนคติท่ีมีต่อการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  
4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในด้านรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองกับทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับน้อย ท่ีระดับนัยสําคัญ (p < .05),(r=1.56) 
 

5.2 อภิปรายผล 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในคร้ังนี้พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือด้านรูปแบบกิจกรรมทางการเมือง ด้าน
รูปแบบผู้สนใจทางการเมือง ด้านรูปแบบกิจกรรมการต่อสู้ น่าจะอธิบายได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกและยุคโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผลกระทบไปถึงระบบการคิด วิธีคิด และวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของกลุ่มคนในวัยเรียนท่ี

ทําให้คนกลุ่มนี้ มีความคิดห่างเหินกับเร่ืองการเมืองออกไป ผิดแผกแตกต่างกับในอดีตท่ีเราพบว่า การเปลี่ยนแปลงใน

ประวัติศาสตร์ทางการเมืองท่ีสําคัญๆ ล้วนแล้วแต่เกิดจากพลังของกลุ่มคนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น ส่วนการเลือกต้ังใน
ประเทศไทยคร้ังท่ีผ่านพบว่านักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน ออกมามีส่วนร่วมน้อย เนื่องมาจากเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่ายต่อการเมือง เนื่องมาจากการขาดอุดมการณ์ในการท่ีจะดํารงไว้ซ่ึงกระบวนการประชาธิปไตย ส่วนใหญ่จึงทําได้แค่

ผู้ติดตามเท่านั่น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าด้านรูปแบบกิจกรรมการต่อสู้ทางการเมือง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับชลธิชา มีแสง 
(2549) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยศึกษาจาก

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พบว่า นักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยนักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ังเช่นเดียวกัน 

ในการวิจัยคร้ังนี้ยัง พบว่า ในแง่การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั่น ด้านรูปแบบกิจกรรมทางการเมือง มีผลต่อทัศนคติ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงอธิบายได้ว่าการท่ีสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมทางการ

เมือง ท้ังการรณรงค์ การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง การทํากิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้ได้ขัดเกลาให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี สุขเกษม (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องการกล่อม

เกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติหรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ังในเชิงบวกมีระดับความความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการเลือกต้ังอยู่ในระดับ

เห็นด้วยอย่างย่ิง และสอดคล้องกับมยุรี ถนอมสุข (2554) ได้ทําการศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต

กําแพงแสนผลการศึกษาพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์ สาขา
การปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จําแนกด้านปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ภูมิลําเนา 
รายได้ของครอบครัว อาชีพของบิดาและอาชีพของมารดา จากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคลท้ัง 
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6 ด้านแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมพร เฟ่ืองจันทร์ (2558) ได้
ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษาพบว่า เพศ ชั้นปี 
ภูมิลําเนา อาชีพของผู้ปกครอง ต่างกันจะมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายได้ว่าการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาค่อนข้างจะ

ห่างเหิน และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั่น ในขณะท่ีทัศนะและกระบวนการคิดต่างๆ 
อาจจะได้รับการปลูกฝังจากตําราในรูปแบบของทฤษฎีและหลักการทางความคิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ปัจจัยอ่ืนๆ จึงไม่สามารถ
เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบการคิดท่ีได้รับการปลูกฝังในเชิงทฤษฏีได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการวิจัยพบว่าทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากข้ึน 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน ท้ังนี้เพ่ือให้ใช้พลังสติปัญญาของคนกลุ่มนี้ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

2. สถาบันทางการเมือง ควรจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง รณรงค์ให้นักการเมืองประพฤติ

ตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีดีขึ้น 
3. ควรเสริมสร้าง ส่งเสริมและปลูกฝังความคิดด้านประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของ

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท่ีจะเป็นพลังปัญญาทางสังคม รวมท้ังเป็นความหวังทางการเมืองในวันข้างหน้า 
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บทคัดย่อ  

 
“การทํางานของแต่ละโรงพักถือเป็นต้นธารของการบังคับใช้กฎหมาย หากสถานีตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการ

บังคับใช้กฎหมาย อํานวยความยุติธรรม อํานวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะมี
ความพึงพอใจให้เจ้าหน้าท่ีสามารถทําหน้าท่ีในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอํานวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และที่สําคัญคือเร่ืองของความโปร่งใส” (รุ่งโรจน์ แสงคร้าม, 2560) การทํางานต้อง
อาศัยการทํางานแบบทีม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้งานควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคท่ีเปลี่ยนไป 
อาชญากรรมก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เพ่ือให้การทํางานของตํารวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แท้จริง ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นแจ้งเหตุชื่อว่า “Police I lert u” เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการแจ้งเหตุร้ายได้เร็วข้ึน และยังทราบข้อมูล
ครบถ้วน ซ่ึงแอพพลิเคชั่นนี้ จะทํางานโดยมีแผนท่ีแจ้งเหตุระบบจีพีเอส ว่าผู้แจ้งอยู่ในพื้นท่ีจุดไหน พร้อมท้ังปรากฏเบอร์
โทรศัพท์ของผู้แจ้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย เป้าหมายของการ
ทํางานในยุคนี้คือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการให้บริการของประชาชนและ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการทํางานแบบสมัยใหม่ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานีตํารวจท่ัวประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
คําสําคัญ: การปรับตัว  ตํารวจ  ยุคดิจิทัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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Abstract 
 

"The work of each station considered as a starting point of law enforcement. If the police station 
is able to perform its duties in law enforcement, justice, facilitate and serve the people effectively, meet 
the demand of people completely, fair, standards according to good governance, People will be satisfied 
that officials can act to prevent and suppress crime, providing justice to the people most effectively and 
most importantly is the transparency”. Work requires teamwork, use of various information technologies 
in conjunction with the changing era,  the crime also changed to make police work more effective. Therefore, 
has developed an application for the report called "Police I lert u" to facilitate the reporting of malignant 
events faster and also know the complete information. Which this application will work with a GPS 
notification system that the notification is in the area, with the telephone number of the informant so 
that staff can contact help immediately, save both time and money. The goal of working in this era is to 
use as much information technology as possible, to meet the needs of the public service and for quick 
convenience, consistent with modern work and able to serve the people quickly, accurately, to improve 
the quality of police stations nationwide for maximum efficiency. 
 
Keywords: adjustment, policeman, digital age  
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันการปรับตัวทางสังคมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทุกๆ ด้าน
ล้วนมีการแข่งขันการพัฒนา การดําเนินชีวิตของคนในสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การติดต่อสื่อสารในสมัยนี้ก็รวดเร็ว ถือเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ของการเปลี่ยนแปลง สถานีตํารวจถือเป็นท่ีพ่ึงหลักของประชาชน 
ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และสถานที่พร้อมบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง พร้อมรับมือ

กับสภาพการณ์ท่ีแปรเปลี่ยนไป ในยุคดิจิทัล นี้สถานีตํารวจควรหาแนวทางป้องกัน หรือพร้อมรับมือกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

เพ่ือให้ทันต่อการรับใช้ประชาชนนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดโดยการนําข้อมูลจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น  
ขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาทางด้านการร้องเรียนการให้บริการ การบริการที่เน้น

แบบบริการแบบเบ็ดเสร็จในท่ีเดียว หรือท่ีเราเรียกว่า One stop service การให้บริการท่ีเป็นกันเอง รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น

ธรรม อาทิเช่น การนําระบบแอพพลิเคชั่น การรับแจ้งเหตุเข้ามาใช้ในด้านงานป้องกันปราบปราม หรือท่ีเราเรียกว่า Police I 
lert u  เป็นโปรแกรมรับแจ้งเหตุ ผ่านระบบออนไลน์เป็นแอพพลิเคชั่น ท่ีเข้ามาตอบสนองในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างมากเหมาะ

สําหรับยุคสมัยใหม่ท่ีใช้ระบบ 4.0 จี หรือยุคการใช้ระบบดิจิตอล การสื่อสารออนไลน์ หรือการกระทําการต่างๆ สมัยนี้ก็ใช้
ระบบออนไลน์ในการดําเนินการ เป็นการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุในรูปแบบใหม่เพ่ือให้ทันต่อการรับมือกับอาชญากรรมใน

รูปแบบต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองก็ต้องมองหลักการปรับตัว เข้าหายุคสมัยใหม่ จากระบบการทํางานแบบเดิมท่ีเคย

ปฏิบัติกันมา ในบางครั้งบางวิธีอาจจะนํามาใช้ได้ในบางสถานการณ์หรืออาจจะใช้ไม่ได้เลย ซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน

ออกไป (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2560) 
 

2. ความหมาย  
 

2.1 แอปพลิเคชั่น Police i lert U แอปพลิเคชั่น ท่ีนํามาใช้ในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย มีคุณสมบัติเด่นในการ                
แจ้งพิกัดอย่างแม่นยํา สามารถช่วยลดระยะเวลาในการแจ้งรับเหตุ จากการโทรแจ้งทาง 191 ซ่ึงผู้ประสบเหตุบางราย                 
ไม่สามารถบอกจุดเกิดเหตุได้ สามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้แจ้งพิกัดได้ สําหรับแอปพลิเคชั่น Police i lert u สามารถโหลดได้ท้ัง 
App Store สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Play Store สําหรับระบบปฏิบัติการ Android จากนั้นเข้าแอพพลิเคชั่น แล้ว
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือป้องกัน การแจ้งเหตุเท็จ จุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้ คือ จีพีเอส หากกดคําว่า ไอเลิร์ต 
ข้อมูลการแจ้งจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางและสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีท่ีแจ้งเหตุ ซ่ึงจะลดขั้นตอนในส่วนของการสอบถามเส้นทางและ

จุดท่ีเกิดเหตุ ลดการเสียเวลาได้มากกว่า 5 นาที หากประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่นติดไว้ในโทรศัพท์มือถือ จะช่วยในเรื่องของ

ความปลอดภัยของประชาชนได้เป็นอย่างดี การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของตํารวจ จะทําให้

ประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจเพิ่มมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน หากประชาชนโหลดติดตัวไว้ใช้ เม่ือมีภัยเหตุด่วน เหตุร้าย 
หรือพบเบาะแสคนร้าย ก็สามารถแจ้งเบาะแสให้ตํารวจได้ทราบ เพ่ือระงับเหตุได้ทันเวลา ปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถือเป็น

ปัจจัยสําคัญของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว คาดว่าอีกไม่เกิน 5 ปี แทบทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันมนุษย์จะสามารถส่ังการได้

ทางโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Police i lert u นั้นส่วนหน่ึงก็เพ่ือเตรียมไว้รองรับความจําเป็นเหล่านี้ และจะมี
ประโยชน์มากกับผู้แจ้งเหตุท่ีไม่สามารถรู้ว่าตนเองอยู่ท่ีไหน แขวงหรือเขตใด โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาประเทศ

ไทย เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้ ก็สามารถเปิด GPS แชร์ Location แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้เลย 
นอกจากนั้นขณะนี้ทางแอพพลิเคชั่นก็สามารถจัดเก็บสถิติข้อมูลการเกิดเหตุเอาไว้ได้แล้ว สมมติพ้ืนท่ีใดพิกัดใดมีการแจ้งเหตุ

คดีรถหาย หรือคดีวิ่งราวทรัพย์บ่อยคร้ัง แอพพลิเคชั่นก็จะส่งข้อความสั่นเตือนให้สมาชิกท่ีดาวน์โหลดไปใช้ เม่ือเดินทางเข้า

พ้ืนท่ีนั้นๆ ทราบข้อมูล เพ่ือระมัดระวังป้องกันตัวเองเอาไว้ได้ทันที “การจัดเก็บสถิติข้อมูลการเกิดเหตุของแอพพลิเคชั่น 
Police I lert u นั้น นอกจากจะทําเพ่ือแจ้งเตือนประชาชนหรือสมาชิก ท่ีดาวน์โหลดไปใช้ให้เกิดการระวังป้องกันตัวเองแล้ว 
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ยังมีส่วนช่วยเร่ืองการจัดทํานาฬิกาอาชญากรรมตามวงรอบของตํารวจสายตรวจในแต่ละพ้ืนท่ีด้วย ท้ังนี้ก็เพราะเม่ือตํารวจ

ทราบช่วงเวลาท่ีมักเกิดเหตุ ก็จะเตรียมวางแผนป้องกันอาชญากรรม โดยจัดส่งกําลังเจ้าหน้าท่ีไปดูแลความเรียบร้อยในช่วง

นั้นๆ มากขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแจ้งเหตุและการป้องกันอาชญากรรมแบบควบคู่กันไป ดังน้ันการอบรมให้เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจใหม่ได้รับทราบถึงวิธีการทํางาน และการฝึกทบทวนเพ่ิมเติมวิธีการใหม่ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้อยู่แล้ว จึงถือเป็นเรื่อง

ท่ีมีความสําคัญและต้องกระทํากันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความเท่าทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง” (เศรษฐหาญ 
เศรษฐภากรณ์, 2561) 

2.2 คําว่า ดิจิทัล คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการ                     
นําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนา

กระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ     ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ

4 มิติ  คือ 1. การใช้ (Use)  2. เข้าใจ (Understand) 3. การสร้าง (create) 4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในระยะเร่ิมต้นของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้มีการนํา “มาตรฐาน
สมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) จัดทําโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี” ซ่ึงมีความชัดเจนและครอบคลุมองค์ประกอบท่ีจําเป็น  มาใช้ไปพลางก่อน และในระยะต่อไป สํานักงาน 
ก.พ. จะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทํา องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและลักษณะงานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมากข้ึน  ในปัจจุบันโลก มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงทําให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพล ต่อการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน ข้าราชการซ่ึงเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท ของการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด culture shock เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และเพ่ือป้องกันความเสี่ยง ท่ีอาจเกิด

จากการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล 
การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น  Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานท่ี

จะเป็นตัวช่วยสําคัญสําหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนในลักษณะ “ทําน้อย ได้
มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่า                 
ในการดําเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ข้าราชการ 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้รับโอกาสการทํางานท่ีดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and Growth) ด้วย 
(คมชัดลึก ออนไลน์, 2560) 

 
3. การใช้งานและการดาวน์โหลด 
 

การใช้งาน ระบบ Police i lert u ในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงน้ี จะแจ้งเหตุร้ายทาง 191 ก็มีอุปสรรคในเร่ืองคู่สาย

เต็ม ต้องเสียเวลารอ หรือต้องเดินเรื่องถึงท่ี สน. แต่ก็มีช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแสถึงตํารวจ ได้
อย่างฉับไวและครบถ้วน ผ่านทางแอพ Police i lert u บน iOS และ Android  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จับมือ กับ 
Anywhere To Go (ผู้ผลิตแอพ i lert U และ Claim Di)  ได้พัฒนาแอพสําหรับแจ้งเหตุร้ายผ่านทางแอพบนสมาร์ทโฟน ชื่อ
ว่า Police i lert u ขึ้น ซ่ึงจะทําให้คุณสามารถแจ้งเหตุร้ายถึงตํารวจได้เร็วข้ึน และได้ข้อมูลครบถ้วน ท้ังเรื่องพิกัดแผนท่ีจุด

เกิดเหตุ รูปภาพ และรายละเอียดเหตุการณ์จากผู้แจ้งเบาะแส จะส่งถึงตํารวจในท้องท่ีโดยตรง ท้ังนี้แอพ Police i lert u เป็น

แอปพลิเคชั่นท่ีจะมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนกรอกรายละเอียดของผู้ใช้ ในการสมัครเข้าใช้งาน และเม่ือแจ้งเหตุ 
ข้อมูลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ รวมถึงตําแหน่งท่ีอยู่ของผู้แจ้งเหตุจะไปปรากฏอยู่ในข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีอยู่ใน

ท้องท่ีเกิดเหตุทันที เพ่ือสามารถเข้ารับการช่วยเหลือโดยตรง (Police I lert u แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย, 2559) 
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ภาพท่ี 1 การดาวน์โหลดจากโปรแกรม ios หรือ Android 
ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 

 
วิธีใช้งาน เพียงดาวน์โหลดแอพ Police i lert u โหลดได้ท้ังบน App Store สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Play 

Store สําหรับระบบปฏิบัติการ Android 
 

 
ภาพท่ี 2 การลงชื่อสมัครเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ 

ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 
 
จากนั้นแตะท่ี Sign Up แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ท้ังชื่อ นามสกุล อีเมล วันเกิด เพศ และ ใส่รูปถ่ายจริง

ของตัวเองด้วย (หากคุณเคยใช้แอพ i lert u ตัวอ่ืนมาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้ USER เดิมในการ Sign In เข้าสู่
ระบบได้ทันที) 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2477



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2505 

 
ภาพท่ี 3 หน้าจอเมนูแสดงผลและแถบเคร่ืองมือต่างๆ 

ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 
 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือพบเบาะแสคนร้าย หรือพบสิ่งผิดปกติท่ีคาดว่าอาจเป็นระเบิด หรือของสิ่งผิดกฎหมาย 
ให้เปิดแอพ Police i lert u แล้วเลือกแถบเมนูด้านล่างท่ี i lert จากนั้น ถ่ายรูปท่ีเกิดเหตุไว้ และพิมพ์รายละเอียดเหตุการณ์

แจ้งเบาะแสต่างๆถึงตํารวจ  และระบุพิกัดท่ีเกิดเหตุ (ต้องเปิด GPS ด้วย) เสร็จแล้วก็แตะท่ีปุ่ม lert ท่ีมุมขวาบนของหน้าจอ 
ข้อมูลท้ังหมดท้ังพิกัดแผนท่ีเกิดเหตุ รูปภาพเหตุการณ์ และข้อความเบาะแสต่างๆจะส่งถึงตํารวจทันที ผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต, 3G, 4G 
 

 
ภาพท่ี 4 แผนท่ีบอก จีพีเอส และสมาชิกบริเวณใกล้เคียง 

ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 
 

นอกจากสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางหน้ารายงานเหตุ i lert ได้แล้ว ยังสามารถโทรหาตํารวจผ่านทาง i CALL บน

ตัวแอพ หรือแชทคุยสด ๆ ถึงตํารวจ ผ่านทาง i chat maps ถึงทีมงาน Police i lert u ได้ด้วยแอพ Police i lert u โหลดติด

ตัวไว้ใช้เม่ือมีภัยเหตุด่วน เหตุร้าย หรือพบเบาะแสคนร้าย 
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นและการแสดงข้อคิดเห็น 

ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 
 

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นนี้ จะสะดวกในด้านการติดตามผล เจ้าหน้าท่ีตํารวจเมื่อได้รับแจ้งแล้ว 
จะต้องโทรกลับหาผู้แจ้งโดยเร็ว ถึงแม้ว่าคนแจ้งจะไม่ทราบว่าตนเองอยู่ท่ีใด ตํารวจก็สามารถรู้ได้ว่าอยู่บริเวณใด เพราะจะมี

โลเคชันแสดงบนหน้าจอว่าคนแจ้งอยู่ตรงไหน ก็พอจะทราบและสามารถเข้าไปดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
ภาพท่ี 6 การแบ่งเขตพ้ืนท่ีของแต่ละ สน. 

ที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/police-ilertu-story/ 
 
ภาพแบ่งเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการบอกผู้แจ้งว่าเหตุเกิดท่ีท้องท่ี สน.ใด เพ่ือเป็นการสะดวกต่อการรับแจ้ง และยังทราบ

ถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีมาว่าเป็นท้องท่ีใดและจะได้ไปยังท้องท่ีนั้น ๆ ได้ทันท่วงที 
 

4. ข้อดี และข้อเสนอแนะของการใช้งาน 
 

4.1 ลดระยะเวลาในการสั่งการเหตุ เพ่ือให้สายตรวจไปถึงท่ีเกิดเหตุได้เร็วย่ิงข้ึน 
4.2 เจ้าหน้าท่ีตํารวจสามารถเข้าถึงผู้แจ้งได้ง่าย จาการสมัครจะมีรูปและเบอร์โทรผู้แจ้งทําให้สะดวกต่อการติดต่อ 
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4.3 สถานท่ีท่ีแสดงบนหน้าจอ สามารถคาดการณ์และไปยังสถานท่ีนั้นได้แม่นยํา 
4.4 สามารดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลาง ตํารวจทุกคนจะมีโหลดเก็บไว้ เม่ือมีเหตุ ก็สามารถ

เปิดดูเหตุผ่านมือถือและติดต่อกลับได้เลย 
4.5 การนําทางของ GPS ในระบบ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการย่นระยะเวลา การสอบถามจากผู้แจ้งและทําให้ไปถึงท่ีเกิด

เหตุได้รวดเร็ว หากเป็นเหตุเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายก็จะเข้าไปช่วยได้ทัน  
4.6 เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องเตรียมพร้อมเฝ้าฟังเหตุอยู่เสมอ เปิดการแจ้งเตือนเม่ือมีเหตุ 
4.7 ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ข่าวสารได้จากภายในแอพพลิเคชั่นนี้  
 

5. ข้อจํากัดของการใช้งาน 
 

5.1 หากไม่มีสัญญาณหรืออยู่ในท่ีจุดอับสัญญาณก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเป็นการใช้งานเดียวกับสัญญาณมือถือ 
5.2 GPS บางครั้งอาจจะคาดเคลื่อนในกรณีท่ีอยู่ภายในอาคาร หรือจุดอับสัญญาณ 
5.3 ข้อมูลข่าวสารอาจจะยังไม่ท่ัวถึง บางครั้งประชาชนใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะบางกลุ่ม อาจจะมีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ 
 

6. บทสรุป 
 

การปรับตัวของตํารวจในยุคดิจิทัล ซ่ึงเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีจะช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน อีกท้ังเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมอีกด้วย เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องมีความเข้าใจและชํานาญในการใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอาชญากรเองก็มีเทคโนโลยีท่ีทําให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้ง่ายข้ึน และซับซ้อนมากย่ิงข้ึน ดังนั้น
การปรับตัวในยุคดิจิทัล จําเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมของประชาชน พฤติกรรมของอาชญากร และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเข้า

มาเสมอ การมีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนี้จะช่วยเป็นหน้าด่านในการแจ้งเหตุ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคือต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการกระตุ้นให้คนหันมาแจ้งเหตุกับช่องทางนี้ ซ่ึงตํารวจต้องมีคนรับเร่ืองท่ีพร้อม และในขณะเดียวกัน

หากก็ต้องมีคนแจ้งเร่ืองในปริมาณท่ีพอดีกับคนรับเร่ืองด้วย น้อยเกินไปก็เป็นผลเสีย เพราะคนท่ีตั้งใจรอรับเรื่องจะไม่ได้ทํางาน 
ในด้านพฤติกรรมต้องทําให้ตํารวจใช้งานแอพฯ จนคุ้นเคย ดังนั้นแทนท่ีจะเป็นแอพสําหรับไว้รับแจ้งเร่ืองอย่างเดียว ก็อาจ
ประยุกต์ให้ตํารวจใช้งานประจําวันได้ด้วย เช่น ใช้เช็คอิน ถ่ายรูปเซลฟ่ี และส่ง location checkin เข้าระบบ เป็นต้น 
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Professionally Police Investigation 
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บทคัดย่อ  

 
ปัจจุบันงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายสืบสวนท่ีผ่านมานั้น ได้เคยมีการศึกษาวิจัยหลายฉบับ พบว่า  

มีปัญหาท้ังด้านกําลังพล อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายสืบสวนบางหน่วยยังขาดความรู้ความสามารถ ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ขาดความสามัคคี และปริมาณงานมีมากเกินไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตํารวจฝ่ายสืบสวน ตํารวจสืบสวนมืออาชีพจําเป็นจะต้องพัฒนาในหลายด้าน              
โดยอันดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การขาดแคลนด้านอัตรากําลัง และมีการขอเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งข้าราชการบ่อย รวมไปถึงมีบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ภาระงานประจํามากจนไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า การขาดแรงจูงใจในการทํางาน และบุคลากรบางส่วนถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน รวมไปถึง
การฝึกอบรมในเร่ืองของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและรู้เท่าทันผู้ร้ายหรือมิจฉาชีพ ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดจากการขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัยด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีต้องจ่ายเอง เช่น อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร 
 
คําสําคัญ: ตํารวจสืบสวน  การสืบสวน มืออาชีพ 
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Abstract 
 
At present, investigations of police officers in the past investigations had many research studies 

found that problems with both personnel, some investigative police officers still lack knowledge and ability, 
lack of understanding of modern technology, lack of unity and the amount of work is too much. This article 
aims to study the efficiency of work performance, including problems and obstacles in the operation of 
the police, the investigation department. Professional police investigations need to be developed in many 
aspects. The first is regarding the attitude of working, shortage of manpower and frequently asked to change 
the position of government officials, including having some personnel perform more receptive work than 
proactive, routine work so much that you can't keep up with progress, lack of motivation to work and some 
personnel were loaned to work in other departments, including training in the field of modern technology In 
order to be in line with current technology and knowingly the culprit or the criminals. Problems and obstacles 
in the operation caused by the lack of tools and equipment in operation, lack of modern technology in 
operation including stress on other expenses that have to pay themselves, such as firearms, radio communications. 
 
Keywords: professionalism, investigation police 
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1. ความเป็นมา 
 

งานด้านการสืบสวน นับเป็นงานสําคัญของตํารวจ ท่ีต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ จะต้องพัฒนาเทคนิค

วิธีการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถทํางานสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มความรุนแรงของ

อาชญากรรมเพิ่มมากข้ึนตามความเจริญของเทคโนโลยีและความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ สิ่งท่ีจะยืนยันได้เป็นอย่าง

ดีก็คือ สถิติคดีอาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่างๆ ท่ีเผยแพร่ขึ้น ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องมีหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการลดจํานวนอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีกองกํากับการสืบสวนสอบสวน เป็น

หน่วยงานระดับปฏิบัตกิารที่สําคัญหน่วยงานหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้  

งานด้านการสืบสวนมีลักษณะการปฏิบัติงานพิเศษแตกต่างกันไป จากงานในสายงานตํารวจด้านอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็น

งานท่ีต้องใช้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ีมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เร่ิมต้นด้วยการรอบรู้ทางด้านกฎหมาย รู้ระเบียบ และ
ข้อบังคับอันเก่ียวกับการสืบสวน (พฤทธิพงศ์  พรหมเต็ม,  2557) ซ่ึงปัจจุบันงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่าย

สืบสวนท่ีผ่านมานั้นยังมีปัญหาท้ังด้านกําลังพล อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายสืบสวนบางหน่วยยังขาดความรู้ความสามารถ และ
ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาดความสามัคคี และปริมาณงานมีมากเกินไป นอกจากน้ีในด้านการบริหาร ผู้บริหาร

ยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดวางตัวเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานสืบสวนอย่างถ่องแท้ และ
บางหน่วยงานผู้บริหารยังขาดจริยธรรมในการปกครอง อีกด้วยการศึกษานี้จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจสืบสวนได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสืบสวนต่อไปในอนาคต 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนซ่ึงมีตําแหน่งเป็นตํารวจสืบสวนและมีความเชี่ยวชาญ จึงสนใจถอดบทเรียนการ

เป็นตํารวจสืบสวนเพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจฝ่ายสืบสวนอย่างมืออาชีพ ท้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างย่ิง

ว่าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ตํารวจฝ่ายสืบสวนได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสืบสวนต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจฝ่ายสืบสวนมืออาชีพ 
2. เพ่ือถอดบทเรียนการเป็นตํารวจสืบสวนมืออาชีพ 

 
3. ขอบเขต 
 

บทความน้ีผู้เขียนต้องการจะนําเสนอถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของตํารวจสืบสวนในประเทศไทย และนําเสนอแนว

ทางการเป็นตํารวจสืบสวนมืออาชีพ ท้ังทางด้านทัศนคติ แนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน และแนวทางการประพฤติ การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจสืบสวน รวมไปถึงนําเสนอปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน 
 
4. นิยามศพัท์ 
 

4.1 ตํารวจสืบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมายให้มีอํานาจและหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

เพ่ือท่ีจะหาตัวผู้ต้องหาด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูล การแสวงหาข้อเท็จจริง พฤติการณ์ต่าง ๆ และหลักฐานเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดเพ่ือทราบรายละเอียดของความผิด  
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4.2 การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้ปฏิบัติตาม

อํานาจและหน้าท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
4.3 มืออาชีพ หมายถึง การทําอะไรก็ตามท่ีทําด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ การทํางานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการ

ทํางานที่คนทําต้องรู้ท่ีมา สาเหตุของการทํา รู้ว่าต้องทําอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ต้องให้คนไหนทําให้ ต้องรู้กฎ ระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่า จะเกิดปัญหาอะไร ท่ีไหน เพ่ือหาทางป้องกันแก้ไข รู้ว่าทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
อนาคตจะเป็นอย่างไรจากการทํางานนั้น ๆ หรือรู้เป้าหมายของงานท่ีทําอย่างชัดแจ้ง 

 
5. ตํารวจสืบสวนมืออาชีพ 
 

งานด้านการสืบสวน นับเป็นงานสําคัญของตํารวจ ท่ีต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ จะต้องพัฒนาเทคนิค

วิธีการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทํางานสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเรื่องงานสืบสวนของไทย พบว่า การ
สืบสวนยังมีปัญหาท่ีจําเป็นต้องรีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการ จับผิดตัว รวมท้ังปัญหาการ สืบสวนค้นหา

ความจริง ท่ีไม่สามารถนําไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสําคัญซ่ึงเป็นตัวการใหญ่ได้ (พิทักษ์ราษฎร์, 2562) 
 

5.1 ความหมายของการสืบสวน 
การสืบสวน คืออะไร การสืบสวนในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน หมายความถึง “การเสาะหาทบทวนไปมา” 

และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(10) ได้ให้ความหมายของการสืบสวนไว้โดยได้บัญญัติไว้ว่า “การ
สืบสวน” หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าท่ี 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ซ่ึงรายละเอียดแห่งความผิดมีหลัก

สําคัญ 3 ประการ คือ  
- จะต้องสืบสวนให้พบว่าได้มีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 
- ถ้ามีการกระทําผิดเกิดข้ึนจริงแล้วเป็นความผิดใด 
- และใครเป็นผู้กระทําความผิดในคดีนั้น ๆ 
 

5.2 หลักการสืบสวน 
งานสืบสวนท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน และเพ่ือทราบรายละเอียดแห่งความผิดนั้น หากจะพิจารณาวิธีการปฏิบัติอาจแบ่ง “การสืบสวน” เป็น 2 ประเภท 
คือ “การสืบสวนก่อนเกิดเหตุและการสืบสวนหลังเกิดเหตุ” ซ่ึงพนักงานฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นตํารวจซ่ึงมีหน้าท่ีบังคับใช้

กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงฝ่ายปกครองอ่ืน ๆ เช่น 
สรรพากรท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษี ขนส่งมีหน้าท่ีจับกุมยานพาหนะขนส่งรถโดยสารท่ีกระทําผิดกฎหมาย ศุลกากรมีหน้าท่ีควบคุม

จัดเก็บภาษีดูแลสินค้านําเข้าส่งออก ป.ป.ส. มีหน้าท่ีป้องกันปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น มีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีในการ

สืบสวนเพื่อรักษากฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยกันท้ังสิ้น 
 

6. การทํางานอย่างมืออาชีพของตํารวจสืบสวน (รุจธนากิตต์ิ พรหมอนุมัติ, 2554) 
 

6.1 รู้จักจัดสรรและตรงต่อเวลา 
เวลาเป็นสิ่งมีค่าท่ีสุด ไม่ว่าจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดก็ตาม เวลาเป็นสิ่งสําคัญ ในหนึ่งนาที ในหนึ่งวันสามารถ

สร้างสรรค์งานได้มากมาย เพียงไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ หลายคนอาจคิดว่า งานเยอะเกินกว่าจะทําให้เสร็จ

ภายในวันเดียว หรือโครงการท่ีทําอยู่นั้น อาจจะต้องยืดเวลาออกไป เพราะยังไม่มีกําหนดเสร็จซักที แต่หากถ้ารู้จักวางแผน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2485
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และมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม จะสามารถจัดการกับงานทุกอย่างเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ หากงานท่ีคุณได้รับ

มอบหมายมานั้นมีแนวโน้มว่าจะใช้ระยะเวลานานในการทํา ควรเร่ิมลงมือทําต้ังแต่เนิ่นๆ และถ้างานนั้นสําเร็จก่อนเวลาท่ี

กําหนด ยังสามารถใช้เวลาท่ีเหลือตรวจสอบข้อผิดพลาดได้อีก นอกเหนือจากน้ี การจัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีจะต้องทํา ว่า
สิ่งไหนควรทําก่อนหรือหลัง จะส่งผลให้การทํางานง่ายข้ึน สามารถทํางานตามกระบวนการข้ันตอนท่ีคุณวางแผนไว้ อีกท้ังยัง

ลดความสับสน และไม่เป็นระเบียบท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการทํางานอีกด้วย อีกสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการจัดสรร นั่นก็คือการ

ตรงต่อเวลา หากคณุเป็นคนท่ีชอบมาทํางานสาย แน่นอนว่าจะต้องถูกเพ่งเล็งจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา  
 

6.2 มีความซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการทํางานของตํารวจสืบสวนแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกันไป บางงานหรือบางคดีอาจเป็นงานท่ี

ง่ายกว่า ซับซ้อนน้อยกว่า ให้ตระหนักว่า หน้าท่ีใดก็ตามท่ีตนเองได้รับมอบหมาย จงทํามันอย่างเต็มท่ี และซ่ือตรงกับงานให้

มากท่ีสุด สิ่งสําคัญในการทํางานให้เป็นมืออาชีพ คือ พยายามสร้างความผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด หรือแทบจะไม่มีเลย 
เพราะฉะนั้น คุณต้องใช้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างมาก หากมีความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและต้ังใจทํางานท่ีตัวเอง

รับผิดชอบให้ออกมาดีตั้งแต่แรกแล้ว จะได้รับคําชมเชย และการยกย่องจากผู้อ่ืนแน่นอน 
 

6.3 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ทักษะการสื่อสารฟังและพูด ถือเป็นอีกทักษะสําคัญ ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างมาก การเป็น

ตํารวจสืบสวนมืออาชีพก็เช่นกัน ควรเป็นท้ังผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งม่ัน ม่ันใจ และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับคน

รอบข้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน หากเพื่อนร่วมงานออกความเห็นเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบร่วมกัน การเป็นผู้ฟังท่ีดีจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีม เพราะการรับฟังความคิดเห็นอย่างต้ังใจ และไร้อคติจะช่วยให้ประสานงานราบร่ืนและ

ลงตัวมากข้ึน แต่อย่าเพ่ิงคิดว่าการฟังอย่างเดียว จะทําให้คุณเป็นมืออาชีพ เพราะความสมดุลในการทํางาน อยู่ท่ีคุณรู้จักพูด

และฟังในเวลาท่ีเหมาะสม หากคุณมีความคิดใหม่ๆ ท่ีอยากสร้างสรรค์ หรือนําเสนอให้เพ่ือนร่วมทีมหรือผู้บังคับบัญชารู้ นี่ถือ
เป็นโอกาสท่ีคุณจะได้แสดงศักยภาพในการทํางาน เพ่ือท่ีจะพัฒนาการทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต 

 

6.4 สร้างคุณค่าให้กับตนเองโดยหม่ันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (รุจธนากิตต์ิ พรหมอนุมัติ, 2554) 
ตํารวจสืบสวนมืออาชีพควรมีความกระตือรือร้นในการทํางาน เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง หากไม่สร้างคุณค่า

ให้กันตัวเอง คุณก็จะกลายเป็นพนักงานกินเงินเดือนคนหนึ่งท่ีดูไม่พิเศษอะไร แต่ถ้าหากคุณมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตัวเอง 
พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด คุณจะกลายเป็นตํารวจสืบสวนท่ีองค์กรต้องการเป็นอย่างมาก ย่ิงในสภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา การท่ีคอยพัฒนาทักษะในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ และไม่หยุดอยู่กับท่ี สิ่งนี้จะทําคุณก้าวไป

ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะการทํางานแบบมืออาชีพนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ อยู่ทนอยู่นาน เพียงอย่างเดียว คุณต้องรู้จัก

ยืดหยุ่น ปรับตัวและไม่ยึดตัวกับกระบวนการเดิมๆ และการทํางานแบบมืออาชีพนั้น คือ ต้องทํางานได้ทุกรูปแบบ รู้จัก
วางแผนและกําหนดวิธีการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพราะนี่คือ

สิ่งสําคัญสําหรับการทํางานให้เป็นมืออาชีพ หากคุณรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถแล้วนั้น ผลลัพธ์ท่ีออกมาก็จะ

สมบูรณ์แบบ และส่งเสริมให้งานท่ีคณุดูแลรับผิดชอบมีความหมายต่อองค์กรท่ีสุด 
 

7. องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของตํารวจสืบสวน (รุจธนากิตต์ิ พรหมอนุมัติ, 2554) 
 

คําว่า “ตํารวจสืบสวนมืออาชีพ” หรือในวงการมักเรียกตัวเองว่า “นักสืบ” มีองค์ประกอบ 2 อย่างท่ีสําคัญ คือ  
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7.1 “ทักษะของนักสืบมืออาชีพ” เรียกง่ายๆ ว่ามีองค์ความรู้ของการเป็นนักสืบนั้นเอง เพราะงานสืบสวนไม่ใช่ว่า

ตํารวจนายไหนก็ทําได้ งานสืบสวนเป็นสายงานท่ีมีองค์ความรู้เฉพาะด้านและต้องสะสมประสบการณ์การในการทํางานอย่าง

มาก  “ทักษะของนักสืบมืออาชีพ” หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถของตัวนักสืบคนนั้นๆ ไม่ได้หมายถึงทําได้ทุกอย่าง เก่ง
ทุกอย่าง ถึงจะเรียกว่านักสืบมืออาชีพ แต่นักสืบแต่ละคนต้องรู้บาทรู้หน้าท่ีของตนเอง โดยนักสืบนั้นจะต้องมีทักษะ 3 อย่างท่ี
จําเป็นด้วยกัน คือ 

7.1.1 ทักษะเชิงความรู้ความสามารถท่ัวไป คือ พ้ืนฐานงานสืบสวน ซ่ึงหมายถึง ความรู้ความเข้าใจเร่ืองข้อ

กฎหมายและกลยุทธ์การทํางาน องค์ความรู้ด้านนี้ไม่ตายตัวมีการปรับปรุงและพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนักสืบท่ีเก่งกาจเม่ือ 
30 ปี ท่ีแล้วกับนักสืบท่ีเก่งกาจ ในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าความพื้นฐานท่ีใช้ในงานสืบสวนแทบจะไม่เหมือนกันเลย  

7.1.2 ทักษะเชิงประสบการณ์ สําหรับเร่ืองนี้ใครท่ีทํางานมานานย่อมท่ีจะอ่านเกมส์หรือเข้าใจรู้แบบการก่อ

อาชญากรรมหรือรู้ทันคนร้ายได้มากกว่า เรียกได้ว่าทักษะด้านนี้ ใครทํางานและอยู่มานานก็ย่อมได้เปรียบ แต่ไม่ได้แปลว่าแก่

กว่าอายุมากกว่านั้นจะเก่งกว่า แต่หมายถึง คนท่ีทํางานและศึกษาแก้ปมคดีมาก็ย่อมมีประสบการณ์และเข้าใจ และมันก็เป็นสิ่ง

สําคัญในการเป็นนักสืบมืออาชีพ  
7.1.3 ทักษะด้านความอดทน หลายคนคงสงสัยว่าทําไมต้องยกความอดทนมาเป็นหัวข้อสําคัญสําหรับนักสืบมือ

อาชีพด้วย แต่ถ้าในวงการนักสืบด้วยกันคงจะเคยได้ยินคําพูดท่ีว่า “กัดไม่ปล่อย สู้ไม่ถ่อย คอยไม่เลิก” เพราะว่างานสืบสวน

ไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคิด เราอาจจะรู้เรื่องทุกอย่าง รู้ข้อมูลรู้ว่าคนร้ายเป็นใครอยู่ท่ีไหนทําอะไร แต่ก็ใช่ว่าจะตามไปจับได้ เพราะข้ึน

ชื่อว่าคนร้ายมันไม่ได้มาเดินถนนปกติเหมือนคนท่ัวไปให้เราจับ นักสืบท่ีดีจะต้องมีความอดทนและมุมานะเป็นคุณสมบัติท่ี

สําคัญมากๆ  
 

7.2 “ทัศนคติของการเป็นนักสืบมืออาชีพ” เพราะความรู้หรือทักษะนั้นฝึกฝนและพัฒนากันได้แต่ทัศนะคติหรือ

มุมมองนั้นพัฒนาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของใครของมันทัศนคติของการเป็นนักสืบมืออาชีพ เรียกว่า “จิต
วิญญาณของการเป็นตํารวจมืออาชีพ” เพราะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างของคนๆ นั้น คือ ตัวตนของเขา คือ เส้นทางท่ีเขาขีดเองว่าเขา

จะเดินไป “จิตวิญญาณของการเป็นตํารวจมืออาชีพ” ถ้าจะแปลไทยเป็นไทยคงจะใช้คําว่า “คุณธรรมกับอุดมการณ์” เพราะ

อาชีพตํารวจหรือตํารวจสายงานสืบสวนทํางานอยู่บนความเสียสละและผลประโยชน์ซ่ึงมีท้ังสีขาวและสีดํา เราจะ
ประคับประคองตัวอย่างไรให้เดินไปข้างหน้าได้ งานหลายๆ อย่างทําไปก็ไม่ได้ทําให้นักสืบคนนั้นได้ประโยชน์อะไรข้ึนมา หรือ

คุ้มค่ากับการท่ีนักสืบคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ แม้กระท่ังแรงเงินเพ่ือทําภารกิจให้สําเร็จหรือจับคนร้ายให้

สําเร็จ ย่ิงในยุคปัจจุบันอย่างท่ีเราทราบกันดีว่าระบบราชการของเราก็ไม่ได้ตัดสินคุณค่าของคนจากผลงานท้ังหมด แต่มัน
เพราะอะไรที่จะทําให้คนคนหนึ่งทํางานอย่างทุ่มเทเพ่ือดูแลประชาชนที่ทุกข์ร้อนหรือทําให้ความยุติธรรมมันเกิดข้ึน สําหรับผม

แล้วสิ่งนั้นเรียกว่า “จิตวิญญาณ” ก็เพราะเราคือตํารวจเราคือคนเพียงไม่กี่คนท่ีจะทําเรื่องนี้ได้เราคือคนไม่กี่คนท่ีจะช่วยเหลือ

เขาได้เม่ือเราเลือกท่ีจะทําหน้าท่ีตรงน้ีแล้ว “ถ้าเราไม่ทําใครจะทํา” เพราะฉะนั้นคําว่า นักสืบมืออาชีพ ทัศนะคติในการทํางาน

จึงสําคัญท่ีสุดต่อให้เป็นคนท่ีเก่งงานสืบสวนท่ีสุด มีความรู้ท่ีสุดมีประสบการณ์การทํางานมายาวน้ัน แต่ถ้าไม่ลงมือทํา หรือทําก็

ทําไปแบบขอไปที ก็คงไม่ประสบความสําเร็จในภารกิจได้ 
 

8. เทคนิคในการสืบสวนสอบสวน  
 

การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสืบสวนสอบสวน (investigative interviewing methods) ผสมผสานการใช้

จิตวิทยาขั้นสูง และเม่ือพบประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ก็ได้เร่ิมนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ บราซิล จีน 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยหนึ่งในวิธีสอบสวนโดยการสัมภาษณ์นั้นเรียกว่า โมเดล CREATIVE คือ Communication, 
Rule of Law, Ethics and Empathy, Active Awareness, Trust through Openness, Information, Verified by 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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Research โมเดลข้างต้นได้พัฒนาแนวคิดมาจากโมเดลของอังกฤษท่ีชื่อว่า ‘PEACE’ ย่อมาจาก Planning and Preparation, 
Engage and Explain, Account, Closure and Evaluation โดยมีขั้นตอน ดังน้ี (กองบังคับการปราบปราม, 2561) 

1. Planning and Preparation การเตรียมพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงหลักฐานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับคดี อย่าลืมว่า ในท่ีเกิดเหตุ เรายังต้องปิดพ้ืนท่ีไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าไป เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนบิดเบือนของหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร์ จิตใจและสมองของผู้ต้องหาก็ควรจะได้รับการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพ่ือไม่ให้ความทรงจําของเขาถูก

ปนเปื้อนจากแนวคิดของผู้อ่ืน 
2. Engage and Explain เริ่มบันทึกการสัมภาษณ์ โดยสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้เหตุผลและคาด

ว่าจะได้ลําดับเหตุการณ์และรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน 
3. Account มีการสัมภาษณ์เชิงลึกมากข้ึน ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหารู้สึกเหมือนโดนจับผิด 
4. Closure สรุปข้อมูลท่ีได้มาด้วยวิธีการเชิงบวก (Positive Closure) 
5. Evaluation ประมวลผลการสัมภาษณ์ทุกครั้ง โดยประเมินประโยชน์ของข้อมูลท่ีได้มา ประสิทธิภาพของการ

สืบสวน และประเมินการทํางานของพนักงานสอบสวน 
ท้ังนี้ จุดประสงค์ของ PEACE โมเดล เป็นไปเพ่ือลดความผิดพลาดของมนุษย์ (human error) และคําสารภาพและ

ข้อมูลท่ีถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ซ่ึงแตกต่างจากเทคนิคแบบเดิมๆ ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผู้กระทําผิดสารภาพ การ
สัมภาษณ์จะทําให้ผู้สอบสวนเปิดใจรับฟังมากข้ึน และรับฟังโดยปราศจากอคติ ท่ีสําคัญ เป็นการนําเสนอเทคนิคและวิธีการ

สืบสวนสอบสวนในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเน้นการใช้คําถามปลายเปิด การรับฟังแบบต้ังใจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลและหลักฐานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสืบสวนสอบสวนเป็นวิธีการที่ผู้ต้องสงสัยยินยอมท่ีจะให้ปากคํา แม้ว่าต้องใช้เวลาในการ

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และสิทธิท่ีมี เพราะทางผู้สัมภาษณ์ให้ความเคารพเกียรติและศักด์ิศรีผู้ให้ปากคําโดยไม่ได้มี

ท่าทีของการตัดสินผิด-ถูกในชั้นสืบสวนสอบสวน และผู้ให้ปากคําสามารถให้ทนายมีส่วนร่วมสังเกตการณ์และให้คําปรึกษาใน

การสัมภาษณ์ได้ 
สิ่งหนึ่งท่ีต้องพึงระลึกไว้เสมอ คือ ต้องพิจารณาส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนตรงข้ามกับคําให้การ ตั้งข้อสังเกตหลายๆ อย่าง หา

คําอธิบายและหนทางเป็นไปได้ท่ีหลากหลาย (Competing Stories) เพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่ได้มองข้ามปัจจัยใดไป หาพยานและ

หลักฐานท่ีเชื่อถือได้มาเพื่อประกอบการพิจารณา แล้วจึงตัดสิ่งท่ีไม่น่าจะเป็นออกทีละข้อ ท่ีสําคัญคือต้องมีการ Cross Check 
ซ่ึงนับว่าเป็นเทคนิคพ้ืนฐานท่ีสําคัญมากท่ีสุดอย่างหนึ่ง โดยต้องมีการหาหลักฐานประกอบอย่างละเอียด ท้ังท่ีอาจเป็นส่วน

สนับสนุนตามคําให้การหรือแม้แต่ส่วนท่ีอาจมาหักล้าง จากน้ันนําคําอธิบายเหล่านั้นมาทดสอบ ด้วยความช่วยเหลือจากการ

สัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีจริงเจ้าหน้าท่ีตํารวจอาจทําสิ่งนี้อยู่แล้ว แต่มักเป็นเพียงการทําตามสัญชาตญาณ 
จึงควรนํามาสร้างใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
 
9. บทสรุป 
 

ตํารวจสอบสวน เป็นงานท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานพิเศษแตกต่างจากงานในสายงานตํารวจด้านอ่ืนๆ เป็นงานท่ีต้อง

ใช้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ีมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เริ่มต้นด้วยการรอบรู้ทางด้านกฎหมาย รู้ระเบียบ ข้อบังคับอันเกี่ยวกับ

การสืบสวน มีเทคนิคการสืบสวนท่ีดี การรู้จักการใช้จิตวิทยา การเป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี มีความอดทนสูง และที่สําคัญท่ีสุด คือ 
การมีทัศนคติท่ีดีต่อการทํางานตํารวจสืบสวน จึงจะทําให้กลายเป็นตํารวจสืบสวนมืออาชีพอย่างแท้จริง  

ตํารวจสืบสวนไทย จําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากมิจฉาชีพมีความหลากหลาย อีกท้ังเทคโนโลยี

สมัยใหม่มีการเอ้ือให้สามารถก่ออาชญากรรมได้ง่ายข้ึน และสืบสวนได้ยากข้ึนด้วย สําหรับการเป็นตํารวจสืบสวนมืออาชีพท่ีได้

กล่าวข้างต้นไปแล้ว การมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานที่ทําอยู่ การมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสายงาน การมีใจ
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ให้บริการ มีความอดทนในการทํางาน อดทนในการรอคอย รวมท้ังด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้รู้เท่าทัน

มิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวน เพ่ือพัฒนาไปสู่ “ความเป็นมืออาชีพ” ต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาความสามารถการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพื้นเพภาษาต่างกัน 
A Study of Usage Ability in Language for Communication  

of Chinese Language Teacher in Different Background 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพ้ืนเพภาษาต่างกัน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพ้ืนเพภาษาต่างกัน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัด สพม. 2 จํานวน 17 โรงเรียน เป็นครูสอนภาษาจีนจํานวน 32 คน แบ่งเป็น 4 พ้ืนเพ ได้แก่    
1) ชาวจีนท่ีพูดไทยได้ 2) ชาวจีนท่ีพูดไทยไม่ได้ 3) ชาวไทยเชื้อสายจีน และ4) ชาวไทยแท้ และนักเรียนระดับ ม.ปลาย จํานวน 
640 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ผลการวิจัยพบว่า ครูพ้ืนเพท่ี 3 มีความสามารถ
มากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.89 รองลงมาเป็นครูพ้ืนเพท่ี 1 4 และ2 ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84 3.74 และ
3.73 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามด้านพบว่า ด้านการสื่อสาร ครูพ้ืนเพท่ี 1 มีความสามารถมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03 
และด้านวิธีสอน การควบคุมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูพ้ืนเพท่ี 3 
มีความสามารถมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.92 3.89 3.88 และ 3.81 ตามลําดับ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ครูพ้ืนเพท่ี 
1 และ3 สามารถสนองความต้องการและพัฒนาด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนได้มากที่สุด การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยจึงควรเป็นครูชาวจีนท่ีพูดไทยได้ หรือเป็นครูชาวไทยเชื้อสายจีน ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ 1) มีความสามารถ
ด้านภาษาจีนและภาษาไทย 2) เข้าใจวัฒนธรรมของไทยและจีน 3) สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักเรียนได้ 4) พัฒนาทักษะ
ด้านการพูดภาษาจีนให้แก่นักเรียน และ 5) ออกเสียงภาษาไทยและภาษาจีนอย่างเป็นมาตรฐาน  
 
คําสําคัญ: พ้ืนเพภาษา  ครูสอนภาษาจีน  ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
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Abstract 
 

This article is a research study regarding the different language backgrounds of Chinese Language 
teachers. This particular study aims to explore the ability to communicate in the Thai and the Chinese 
languages and give suggestions for solving problems focusing on 17 schools with 32 Chinese teachers 
whom have been categorized into four backgrounds: Chinese teachers who speak fluent Thai, Chinese 
who cannot speak Thai, Thai-Chinese descent, and Authentic Thais, accompanied by 640 students in 
senior high schools. Tools used in this research are questionnaires and interviews. The statistics of this 
study is average ( X ) . The results are that most students’ remark that Thai-Chinese descent teachers 
have the strongest language communication abilities, the average ( X ) equals 3.89, followed by the first, 
second and the fourth language backgrounds of teachers, the average ( X ) equals 3.84, 3.74 and 3.73 
respectively. Classified by the ability to teach, it was found that in communication, Chinese teachers who 
speak fluent Thai have the highest ability, the average ( X ) equal to 4.03. In teaching methods, teaching 
control, use of instructional media and assessment of student performance, Thai-Chinese descent teachers 
have the highest ability, the average ( X ) equals 3.92, 3.89, 3.88 and 3.81 respectively. A suggestions is 
that Chinese teachers who speak fluent Thai and Thai-Chinese descent teachers are able to meet the 
needs and develop the Chinese language for students because of 5 reasons: They are fluent in the Chinese 
and the Thai languages, they understand the culture of Thailand and China, they can give advice to students, 
they can help their students develop Chinese communication skills, and they have the standard accent 
of Thai and Chinese 

 
Keywords: language backgrounds, teaching Chinese language teachers, communication and language ability 
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1. บทนํา  
 

เนื่องจากกระแสจีนนิยม (Chinese popular) มีแนวโน้มมากข้ึน จึงทําให้จํานวนคนเรียนภาษาจีนท่ัวโลกมีมากว่า 
40 ล้านคน จํานวน 109 ประเทศท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาท่ีเปิดการ

สอนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลกระแสจีนนิยมเช่นกัน ในปี พ.ศ.2561 มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

และประถมศึกษาของไทยท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาจีนท้ังหมดมากกว่า 3,000 โรงเรียน จํานวนนักเรียนมากว่า 1 ล้านคน 
จากจํานวนนักเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาจีนเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อจํานวนครูสอนภาษาจีนท่ีเพ่ิมมากข้ึนด้วย ปัจจุบันครูสอน

ภาษาจีนในไทยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ครูชาวไทย และครูชาวจีน (Lin Tai Rong, 2015) สําหรับในการศึกษาคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยได้สํารวจโรงเรียนในสังกัด สพม.2 พบว่า สามารถแบ่งประเภทของครูสอนภาษาจีนได้ 4 พ้ืนเพ คือ 1) ครูชาวจีนท่ีพูด

ไทยได้ 2) ครูชาวจีนท่ีพูดไทยไม่ได้ 3) ครูชาวไทยเชื้อสายจีน 4) ครูชาวไทยแท้ ถึงแม้ว่าจํานวนครูสอนภาษาจีนในไทยจะมากข้ึน

ตามจํานวนโรงเรียนท่ีมีการสอนภาษาจีนท่ีแนวโน้มน่าจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนได้ดีขึ้น แต่กลับพบว่า

นักเรียนยังมีปัญหาด้านการเรียนภาษาจีน บางส่วนยังมีผลการเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ หรือนักเรียนไม่ให้ความสําคัญกับการเรียน

ภาษาจีนเท่าท่ีควร จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจโรงเรียนท่ีเปิดสอนภาษาจีนในสังกัด สพม.2 พบว่า การเรียน
ภาษาจีนนั้น ครูสอนภาษาจีนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียนรวมท้ังความสามารถด้าน

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน แก่นักเรียนด้วย แต่เนื่องจาก
พ้ืนเพและความสามารถทางด้านภาษาท่ีต่างกันของครูสอนภาษาจีน จึงทําให้ความสามารถด้านภาษาและการส่ือสารต่างกันไป

ด้วย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของของครูต่างกันด้วย  Zhi You (2016) กล่าวว่า 
ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศนั้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มความสนใจใน

การเรียนของนักเรียน และ Liu Fu Ping (2013) กล่าวว่า ครูสอนภาษาจีนท่ีมีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารท่ีดี จะ
ทําให้การจัดการเรียนการสอนราบร่ืน นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน บรรยากาศการเรียนจะดีขึ้น สามารถสร้างแรง
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นได้ สรุปได้ว่า ความสามารถการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครู

สอนภาษาจีน ถือเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียน และส่งผลต่อความสําเร็จในการจัด 
การเรียนการสอนของครูสอนภาษาจีน 

เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้แก่ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยจึง
ต้องการท่ีจะศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัด สพม.2   

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1.1 เพ่ือศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพ้ืนเพ              

ท่ีต่างกัน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
1.2 เพ่ือสรุปข้อดี ข้อเสีย และเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียน

การสอนของครูสอนภาษาจีนท่ีมีพ้ืนเพต่างกัน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 

2.1 สภาพปัญหาของการจัดเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย  
สุรีพร ไตรจันทร์ (2557) กล่าวว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยมี 2 อย่าง

คือ 1) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะด้านภาษาจีน 2) ครูสอนภาษาจีนท่ีเป็นชาวจีนไม่สามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ เกิด
อุปสรรคในการเรียนการสอน เป็นปัญหาท่ียังแก้ไขไม่ได้  
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Tang Jing (2014) กล่าวถึงครูสอนภาษาจีนในไทยไว้ดังนี้ 1) ครูสอนภาษาจีนไม่มีประสบการณ์สอนมากพอ 2) ครู
สอนภาษาจีนบางท่านไม่ได้จบเอกการสอนภาษาจีนมาโดยตรง จึงทําให้ขาดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่าง

เหมาะสม 3) ครูสอนภาษาจีนชาวไทยขาดทักษะการพูดภาษาจีน ทําให้นักเรียนขาดการพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาจีนและ

การออกเสียงท่ีเป็นมาตรฐาน 4) ครูสอนภาษาจีนชาวจีนยังมีปัญหาด้านการสื่อสารกับนักเรียน 
 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถทางภาษาและการสื่อสาร 
Chomsky (1968) กล่าวว่า ความสามารถทางด้านภาษาสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ ทักษะด้านภาษา คือ 

ความรู้ด้านโครงสร้างและระบบทางภาษา และทักษะด้านการสื่อสาร คือการนําภาษาหรือวิธีการต่าง ๆ ไปใช้เพ่ือสื่อสาร

ออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้ และเข้าใจ 
Tracii Hanes (2015) กล่าวว่า ทักษะภาษาและการสื่อสารคือ การใช้เสียง และภาษาเป็นเครื่องมือ เพ่ือบ่งบอก

ความนึกคิด ความปรารถนา และความคิดเห็น ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนด้วย 
 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 
Lin Tai Rong (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณสมบัติสําคัญของครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย โดย

ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มีจุดประสงค์เพ่ือนําเสนอคุณสมบัติท่ีพึงมีของครูสอนภาษาจีน เพ่ือยกระดับทักษะ

ภาษาจีนของนักเรียนไทย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือครูสอนภาษาจีน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเรียนเอกภาษาจีน 
Xia Si Yi (2016) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง พ้ืนเพด้านภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มี

จุดประสงค์เพ่ือเสนอความคิดเห็นด้านคุณสมบัติสําคัญท่ีครูสอนภาษาจีนชาวไทยแท้พึงมี  
 

2.4 คุณสมบัติด้านภาษาและการส่ือสารที่สําคัญของครูสอนภาษาจีน 
 Hao Xiao Mei (2005) กล่าวว่า ครูสอนภาษาจีนควรมีความรู้ด้านการออกเสียงภาษาจีนอย่างเป็นมาตรฐาน และ

การออกเสียงวรรณยุกต์อย่างถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดทางการสื่อสาร 
Zhang Jie (2005) กล่าวว่าครูสอนภาษาจีนควรมีทักษะครอบคลุมความรู้ด้านภาษาจีนท้ังหมด เช่น โครงสร้าง

ภาษาจีน คําศัพท์ การออกเสียง สังคมและวัฒนธรรม และการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
Ha Qin (2010) กล่าวว่า ครูสอนภาษาจีนควรมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน กล้าท่ีจะพูดภาษาจีนเป็นหลักในการ

สื่อสารกับนักเรียน หรือการบรรยายในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาจีน   
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร เป็นโรงเรียนสังกัด สพม.2 จํานวน 52 โรงเรียน มีครูสอนภาษาจีนจํานวน 161 คน แบ่งเป็นครูชาว

ไทยจํานวน 92 คน และครูชาวจีนจํานวน 69 คน และจํานวนนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนกับครูสอนภาษาจีนท้ังหมดดังกล่าว 
 

3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ผู้วิจัยเจาะจงเลือกโรงเรียนเพ่ือให้ได้จํานวนครูครบท้ัง 4 พ้ืนเพ พ้ืนเพละ 8 คน รวมเป็น 17 โรงเรียน  
3.2.2 ครูสอนภาษาจีนแบ่งตามพ้ืนเพ และความสามารถด้านภาษา จํานวน 4 พ้ืนเพ รวม 32 คน จําแนกเป็น

ครูชาวจีนพูดไทยได้ 8 คน ครูชาวจีนพูดไทยไม่ได้ 8 คน ครูชาวไทยเชื้อสายจีน 8 คน และครูชาวไทยแท้ 8 คน  
3.2.3 นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ท่ีเรียนกับครู

สอนภาษาจีนจําแนกตามพื้นเพท้ังหมด 32 คน รวมนักเรียนจํานวน 640 คน (ครู 1 คน/นักเรียน 20 คน)  
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน สําหรับครู (ในการสัมภาษณ์จะใช้ภาษาจีนเป็นหลัก) จํานวน 20 ข้อ และสําหรับนักเรียน (ในการสัมภาษณ์จะใช้

ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาจีนในกรณีนักเรียนสามารถพูดภาษาจีนได้) จํานวน 25 ข้อ แบบสัมภาษณ์มีความเที่ยงตรงเชิง

ปรากฏ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจํานวน 2 คน และด้านภาษาไทยจํานวน 3 คนประเมินค่า 
3.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูสอน

ภาษาจีน แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร จํานวน 12 ข้อ ด้านวิธีการสอน จํานวน 12 ข้อ ด้านการควบคุมการเรียนการสอน 
จํานวน 14 ข้อ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จํานวน 10 ข้อ และด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท้ังฉบับ เท่ากับ .89  ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ .90  

 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4.1 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีน สําหรับครู โดยไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองกับครูจํานวน 32 คน ในการสัมภาษณ์จะใช้ภาษาจีนเป็นหลัก และ
ในขณะท่ีผู้วิจัยเข้าสังเกตการสอนได้ขออนุญาตสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเรียนกับครูสอนภาษาจีนครบทุกพ้ืนเพตามความสมัครใจ  

3.4.2 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ

ครูผู้สอนภาษาจีน ให้นักเรียนท่ีเรียนกับครูทุกพ้ืนเพท้ัง 32 คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยครู 1 คนผู้วิจัยจะสอบถามนักเรียน

จํานวน 20 คน รวมแบบสอบถามที่ใช้ถามนักเรียนท้ังหมดจํานวน 640 ฉบับ ได้รับกลับคืนครบสมบูรณ์ทุกฉบับ 
3.4.3 ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกับแบบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องการให้มีความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลมากท่ีสุด 
 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.5.1 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนํามาสรุปความเรียงจําแนกเป็นรายข้อ เพ่ือเสนอเป็นมาตรการ

แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ต่อไป 

3.5.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนํามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนก

ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของนักเรียนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การสื่อสาร 
วิธีสอน การควบคุมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนักเรียน และสรุปภาพรวม 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ( X )  
 

4. ผลการวิจัย  
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูสอนภาษาจีน พ้ืนเพท่ี 1 ครูจีน         
ท่ีพูดไทยได้                                                                                                                   

ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร X  S.D. แปรผล 
ด้านท่ี1 การสื่อสาร 4.03 0.58 ดี 
ด้านท่ี 2 วิธีสอน 3.89 0.42 ดี 
ด้านท่ี 3 การควบคุมการเรียนการสอน 3.82 0.57 ดี 
ด้านท่ี 4 การใช้สื่อการเรียนการสอน 3.77 0.30 ดี 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร X  S.D. แปรผล 

ด้านท่ี 5 การประเมินผลการเรียนของนักเรียน 3.73 0.48 ดี 
ภาพรวมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3.84 0.36 ดี 

 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูพ้ืนเพท่ี 1 ครูจีนท่ี

พูดไทยได้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 โดยแสดงความ
คิดเห็น ว่ามีความสามารถด้านการสื่อสาร มากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.58 รองลงมาได้แก่ด้านวิธีสอน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 
สําหรับด้านท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามีความสามารถน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีเช่นกัน ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.48 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูสอนภาษาจีน พ้ืนเพท่ี 2 ครูจีนท่ี
พูดไทยไม่ได้                                                                                               

ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร X  
S.D. แปรผล 

ด้านท่ี1 การสื่อสาร 3.67 0.39 ดี 
ด้านท่ี 2 วิธีสอน 3.75 0.46 ดี 
ด้านท่ี 3 การควบคุมการเรียนการสอน 3.79 0.47 ดี 
ด้านท่ี 4 การใช้สื่อการเรียนการสอน 3.80 0.50 ดี 
ด้านท่ี 5 การประเมินผลการเรียนของนักเรียน 3.63 0.53 ดี 

ภาพรวมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3.73 0.37 ดี 
 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูพ้ืนเพท่ี 2 ครูจีนท่ี

พูดไทยไม่ได้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37 โดยแสดงความ
คิดเห็นว่ามีความสามารถด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 รองลงมาได้แก่ด้านการควบคุมการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 สําหรับด้านท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามีความสามารถน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับดีเช่นกัน ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูสอนภาษาจีน พ้ืนเพท่ี 3 ครูไทย

เชื้อสายจีน                                                  
ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร X  S.D. แปรผล 

ด้านท่ี1 การสื่อสาร 3.94 0.50 ดี 
ด้านท่ี 2 วิธีสอน 3.92 0.50 ดี 
ด้านท่ี 3 การควบคุมการเรียนการสอน 3.89 0.53 ดี 
ด้านท่ี 4 การใช้สื่อการเรียนการสอน 3.88 0.59 ดี 
ด้านท่ี 5 การประเมินผลการเรียนของนักเรียน 3.81 0.54 ดี 

ภาพรวมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3.89 0.45 ดี 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูพ้ืนเพท่ี 3 ครูไทย

เชื้อสายจีน ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 โดยแสดงความ
คิดเห็นว่ามีความสามารถด้านการสื่อสาร มากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.50 รองลงมาได้แก่ด้านวิธีสอน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 
สําหรับด้านท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามีความสามารถน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีเช่นกัน ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.54   
 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูสอนภาษาจีน พ้ืนเพท่ี 4 ครูไทยแท้  
 ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร X  S.D. แปรผล 

ด้านท่ี1 การสื่อสาร 3.75 0.26 ดี 
ด้านท่ี 2 วิธีสอน 3.79 0.39 ดี 
ด้านท่ี 3 การควบคุมการเรียนการสอน 3.88 0.28 ดี 
ด้านท่ี 4 การใช้สื่อการเรียนการสอน 3.64 0.26 ดี 
ด้านท่ี 5 การประเมินผลการเรียนของนักเรียน 3.63 0.14 ดี 

ภาพรวมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3.74 0.11 ดี 
 

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูพ้ืนเพท่ี 4 ครูไทยแท้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 โดยแสดงความคิดเห็นว่ามี

ความสามารถด้านการควบคุมการเรียนการสอนมากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.28 รองลงมาได้แก่ด้านวิธีสอน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 
สําหรับด้านท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามีน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับดีเช่นกัน 
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีน ตามความคิดเห็นของนักเรียนจําแนกตามพ้ืนเพ

ของครูสอนภาษาจีน 

พ้ืนเพครู 
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูสอนภาษาจีน 

รวม แปรผล 
การส่ือสาร แปรผล วิธีสอน แปรผล การควบคุม แปรผล การใช้สื่อ แปรผล วัดผล แปรผล 

1.คนจีนพูดไทยได้ 4.03 ดี 3.89 ดี 3.82 ดี 3.77 ดี 3.73 ดี 3.84 ดี 

2.คนจีนพูดไทยไม่ได้ 3.67 ดี 3.75 ดี 3.79 ดี 3.80 ดี 3.63 ดี 3.73 ดี 

3.คนไทยเชื้อสายจีน 3.94 ดี 3.92 ดี 3.89 ดี 3.88 ดี 3.81 ดี 3.89 ดี 

4.คนไทยแท้ 3.75 ดี 3.79 ดี 3.88 ดี 3.64 ดี 3.63 ดี 3.74 ดี 

 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ครูพ้ืนเพท่ี 3 ครูไทยเชื้อสายจีนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารมากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.89 รองลงมาได้แก่ ครูพ้ืนเพท่ี 1 ครูจีนท่ีพูดไทยได้ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84 และครูพ้ืนเพที่ 4 ครูไทยแท้ ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.74 สําหรับครูท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามี

ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารน้อยท่ีสุดได้แก่ ครูพ้ืนเพท่ี 2 ครูจีนท่ีพูดไทยไม่ได้ อยู่ในระดับดีเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 
( X ) เท่ากับ 3.63   
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ตาราง 6 เปรียบเทียบข้อดีความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนจําแนกตามพ้ืนเพ 
ข้อ ครูพ้ืนเพที ่1 ครูพ้ืนเพที ่2 ครูพ้ืนเพที ่3 ครูพ้ืนเพที ่4 
1 พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว ครูพูดจีนได้คล่องแคล่ว พูดไทยได้คล่องแคล่ว พูดไทยได้คล่องแคล่ว   
2 คุ้นเคยและเข้าใจ

วัฒนธรรมจีน 
เข้าใจวัฒนธรรมจีนเป็น

อย่างดี 
เข้าใจวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมจีน 
เข้าใจวัฒนธรรมไทย 

3 คุ้นเคยและเข้าใจ

วัฒนธรรมไทย 
นักเรียนต้องใช้ภาษาจีน

พูดกับครูตลอด 
คุ้นเคยกับภาษาจีน สามารถอธิบายเนื้อหาการ

เรียนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย 
4 สื่อสารกับนักเรียนไทยได้ นักเรียนได้ฝึกการอออก

เสียงท่ีเป็นมาตรฐาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับ

นักเรียนไทยได้ง่าย 
ไม่มีปัญหาวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
5 สามารถอธิบายเนื้อหาการ

เรียนด้วยภาษาไทยได้ 
- สามารถถ่ายทอด

วัฒนธรรมจีนให้กับ

นักเรียนได้ 

เข้าใจนิสัยของนักเรียนไทย 

6 ปรับตัวกับนักเรียนไทยได้ - ไม่มีปัญหาวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
ปรับตัวเข้ากับนักเรียนไทยได้ 

7 สามารถสอนนักเรียนใน

การออกเสียงท่ีเป็น

มาตรฐานได้ 

- เข้าใจนิสัยของนักเรียนไทย  สามารถดึงดูดความสนใจจาก

นักเรียนได้ เช่น พูดเพ่ือสร้าง

ความสนุกสนาน 
8 สามารถสอนนักเรียนด้าน

ไวยากรณ์ได้อย่างลึกซ้ึง 
- ควบคุมนักเรียนใน

ห้องเรียนได้ 
สามารถควบคุมนักเรียนได้ 
เช่น ดุ หรือตักเตือนนักเรียน 

9 สามารถสร้างความคุ้นเคย

ในการฟังให้แก่นักเรียนได้ 
- ใช้ภาษาไทยอธิบายเนื้อหา

ให้นักเรียนเข้าใจได้ 
 

10 นักเรียนมีโอกาสพูด

ภาษาจีนกับครู 
- -  

 

จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนและครูมีความคิดเห็นในข้อดี เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ   
ครูสอนภาษาจีน สรุปได้ว่า ครูพ้ืนเพท่ี 1 ครูชาวจีนท่ีพูดไทยได้มีข้อดีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ครูพ้ืนเพท่ี 3 ครูชาวไทยเชื้อสาย

จีนท่ีมีข้อดีใกล้เคียงกัน สําหรับครูพ้ืนเพท่ี 2 ครูชาวจีนท่ีพูดไทยไม่ได้จะมีข้อดีน้อยท่ีสุด  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาจีน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจําปีการศึกษา 2561 พบว่า 
      5.1.1 ด้านการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาจีน เรียงลําดับครูพ้ืนเพท่ี 1, 2, 3 และ 4 ครูทุกพ้ืนเพมีความสามารถ

อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03, 3.67, 3.94 และ 3.75 ตามลําดับ     
      5.1.2 ด้านวิธีสอนของครูผู้สอนภาษาจีน เรียงลําดับครูพ้ืนเพท่ี 1, 2, 3 และ 4 ครูทุกพ้ืนเพมีความสามารถอยู่ใน

ระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.89, 3.75, 3.92 และ 3.79 ตามลําดับ 
      5.1.3 ด้านการควบคุมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีนเรียงลําดับครูพ้ืนเพที่ 1, 2, 3 และ 4 ครูทุกพ้ืนเพ

มีความสามารถอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.82, 3.79, 3.89 และ 3.88 ตามลําดับ 
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      5.1.4 ด้านการใช้สื่อในการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีน เรียงลําดับครูพ้ืนเพท่ี 1, 2, 3 และ 4 ครูทุก   
พ้ืนเพมีความสามารถอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.77, 3.80, 3.88 และ 3.64 ตามลําดับ 
      5.1.5 ด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียนของครูผู้สอนภาษาจีน เรียงลําดับครูพ้ืนเพท่ี 1, 2, 3 และ 4 ครู
ทุกพ้ืนเพมีความสามารถอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.73, 3.63, 3.81 และ 3.63 ตามลําดับ 
      5.1.6 ภาพรวมความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาจีน เรียงลําดับครูพ้ืนเพท่ี 1, 2, 3 
และ 4 ครูทุกพ้ืนเพมีภาพรวมความสามารถอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.84, 3.73, 3.89 และ 3.74 ตามลําดับ  
 5.2 สรุปข้อดี จําแนกตามพ้ืนเพของครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ประจําปีการศึกษา 2561 ครูพ้ืนเพท่ี 1 (ครูจีนท่ีพูดไทยได้) และ ครูพ้ืนเพท่ี 3 (ครูไทยเชื้อสายจีน) มีข้อดีมากท่ีสุด 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าครูสอนภาษาจีน ครูจีนท่ีพูดไทยได้นั้น มีความสามารถในการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสารในด้านการสื่อสารมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ครูสอนภาษาจีน ครูจีนท่ีพูดไทยได้ตอบสนองความต้องการ

ด้านการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนได้มาก ท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนให้แก่นักเรียนได้ดีด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําคุณสมบัติเด่นของครูสอนภาษาจีนครูจีนท่ีพูดไทยได้มาเสนอเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีครูสอนภาษาจีนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พึงมี ได้แก่ ครูสอนภาษาจีนควรมีความสามารถในการใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสารท้ังภาษาไทยและจีน สามารถใช้ภาษาไทยและจีนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียนได้

อย่างไม่มีอุปสรรค สามารถสร้างสภาพแวดล้อมด้านการใช้ภาษาจีนให้แก่นักเรียนได้ และสามารถพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร

ภาษาจีนให้แก่นักเรียนได้ สอดคล้องกับ Zhang Jie (2005) กล่าวว่าครูสอนภาษาจีนควรมีทักษะครอบคลุมความรู้ด้าน

ภาษาจีนท้ังหมด เช่น โครงสร้างภาษาจีน คําศัพท์ การออกเสียง สังคมและวัฒนธรรม และการจัดการเรียนการสอน ใน
ขณะเดียวกัน พบว่า ครูชาวไทยเชื้อสายจีนซ่ึงมีคะแนนด้านการส่ือสารรองจากครูชาวจีนท่ีพูดไทยได้เล็กน้อย ก็มีความสามารถ
ท่ีดีเช่นกัน และจากการสัมภาษณ์ครูชาวไทยเชื้อสายจีนมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากตนเองเรียนจบภาษาจีนมาโดยตรง และ
บางคนก็เคยไปศึกษาที่ประเทศจีนมา จึงทําให้ตนมีความรู้ด้านภาษาจีนท่ีดี ทําให้ไม่มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาจีน และยังมี
ความสามารถสื่อสารภาษาไทยกับนักเรียนได้อย่างราบร่ืน ในเร่ืองของวัฒนธรรมไทยและจีนนั้นเนื่องจากตนอยู่ในครอบครัว

ชาวจีนจึงค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวจีน บวกกับตนเองอาศัยอยู่ในประเทศไทยต้ังแต่เกิดจึงทํา

ให้คุ้นเคยวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี จึงมีความรู้ด้านวัฒนธรรมท้ังสองประเทศอย่างลึกซ้ึง ดังนั้น เม่ือนําคุณสมบัติเด่นของครู

สอนภาษาจีนท้ัง 2 พ้ืนเพน้ีมาศึกษา ผู้วิจัยพบว่าต่างก็มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน 
ซ่ึงนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ครูคนจีนท่ีพูดไทยได้จะมีความสามารถในการสื่อสารและใช้วิธีการสอนท่ีดีกว่า แต่ในขณะ

ท่ีครูคนไทยเชื้อสายจีนจะมีความสามารถในการควบคุมการเรียนการสอน การใช้สื่อในการเรียนการสอน และการประเมินผล

การเรียนของนักเรียนท่ีดีกว่า แต่ในภาพรวมนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ครูชาวไทยเชื้อสายจีนมีความสามารถในการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ในห้องเรียนได้ดีกว่าครูชาวจีนท่ีพูดไทยได้ แต่ท้ังนี้ในเรื่องของ

สําเนียงการออกเสียงภาษาจีนท่ีเป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมจีน ครูชาวไทยเชื้อสายจีนอาจด้อยกว่าครูชาวจีน เพราะสําเนียง

การพูดท่ีชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาของเจ้าของภาษาเป็นสิ่งสําคัญในการสอนภาษาจีน (วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 
2544: 13) อย่างไรก็ดี ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งหมดนั้นล้วนเป็นคุณสมบัติท่ีตรงตามสภาพความ

ต้องการของนักเรียนและสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในปัจจุบันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอประเด็นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีสําคัญท่ีครูสอน

ภาษาจีนพึงมี ดังนี้ ควรมีความสามารถด้านภาษาจีนและภาษาไทย ควรมีความเข้าใจวัฒนธรรมของไทยและจีน สามารถให้
คําปรึกษาแนะนําแก่นักเรียนได้ สามารถพัฒนาด้านทักษะการพูดภาษาจีนให้กับนักเรียนได้ และมีความสามารถในการออก
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เสียงภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างเป็นมาตรฐาน สําหรับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีนควรมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถใช้
ภาษาจีนและไทยได้อย่างคล่องแคล่ว ควรมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน สามารถใช้สื่อมัลติมิเดียในการจัดการเรียนการ
สอน และควรจัดสรรครูสอนภาษาจีนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน ส่วนในด้านการพัฒนาครูสอนภาษาจีน 
มีข้อเสนอแนะคือ ครูสอนภาษาจีนควรพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของตนเองอยู่เสมอ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสอนภาษาจีนด้วย ซ่ึงท้ังหมดท่ีกล่าวถึงนี้ ถ้านํามาใช้พัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีความสามารถ

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีดีได้ เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

 7.1 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเฉพาะกับนักเรียนท่ีเรียนกับครูผู้สอนภาษาจีนท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างครู จํานวน 32 คน โดยจากครู 1 คน ผู้วิจัยจะสอบถามนักเรียนท่ีเรียนกับครูคนนั้นจํานวน 20 คน ดังนั้น การกําหนด

ข้อคําถามในแบบสอบถาม จึงควรให้มีความเหมาะกับสภาพและพ้ืนเพของครูผู้สอนนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนตอบได้อย่าง

เข้าใจและตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
    7.2 ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติครูผู้สอนภาษาจีน ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความรู้และความสามารถทักษะ

ภาษาจีนของครูผู้สอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความรู้ความสามารถทักษะภาษาจีนท่ีเป็นประโยชนแ์ละตรงกับความเป็นจริง 
เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ หรือกําหนดแนวทางอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

  7.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความสามารถทางด้านภาษาจีนของนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ซ่ึงเม่ือจบการศึกษาต้องมีผลคะแนนการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านเกณฑ์

ระดับท่ีเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
บทสรุปการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนท่ีใช้ภาษาจีน

และภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตรงตามความต้องการของนักเรียน ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็น

ของนักเรียนพบว่า ครูพ้ืนเพท่ี 1 และ 3 มีความสามารถภาพรวมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.84 และ 3.89 ตามลําดับ   
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนได้ข้อสรุปว่า ครูพ้ืนเพท่ี 1 มีข้อดีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นครูพ้ืนเพท่ี 3 และได้
ข้อสรุปเพ่ือแนะนําแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไว้ 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางให้ครูแสดงความสามารถการใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน 2) แนวทางการคดัเลือกครูสอนภาษาจีน และ3) แนวทางการพัฒนาครูสอนภาษาจีน    
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ และ
เปรียบเทียบความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็น
ข้อมูลของผู้สูงอายุใน ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง และเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีมีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป จํานวนพ้ืนท่ีละ 50 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ตําบลป่าเซ่า มีความต้องการหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.56 และหลักสูตร
การผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ และผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ มีความต้องการ
หลักสูตร การผลิตพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลามากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมาคือหลักสูตรการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
มีค่าเฉล่ีย 4.26 และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบความต้องการหลักสูตร
ทางด้านการเกษตร พบว่า ผู้สูงอายุตําบลป่าเซ่า มีความแตกต่างจากผู้สูงอายุเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ  
 
คําสําคัญ: ความต้องการ  หลักสูตร  ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 

This research is aimed to study the needs of the appropriate agricultural curriculum for the elderly 
and compare the needs of the agricultural curriculum that is suitable for the elderly in each area in 
Uttaradit province. The research tool is an interview and questionnaire for the needs of the agricultural 
curriculum that is suitable for the elderly in Uttaradit province which is the information of the elderly in 
Pasao district Muaung Uttaradit and Sripanommas municipality amphur Lablae Uttaradit province from 
the age above 60. 50 people from each area. The results showed that the elderly in Pasao area in Uttaradit 
would like to have a curriculum requirement in Fertilizer production technology according to soil analysis 
an average of 4.32. and Biofertilizer production technology course curriculum have an average of 3.56. 
Non-toxic kitchen vegetable production have an average of 3.54. for Sripanommas municipality amphur 
Lablae Uttaradit would like to have Plant production coupled with fish farming by average of 4.66. Non-toxic 
kitchen vegetable production average of 4.26. Fertilizer production technology according to soil analysis 
3.78. The results of the comparison of agricultural curriculum requirements showed that the elderly in PaSao 
had differences from Sripanommas municipality.  
 
Keywords: needs, curriculum, elderly 
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1. บทนํา  
 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม

ท่ีเห็นชัด คือคนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน  ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าด้าน
สุขภาพหรือการจัดกิจกรรม เพ่ือทําให้มีภาวะจิตใจและร่างกายท่ีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุ      
(ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกือบทุก

ประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา จนกลายเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจท้ังในระดับชาติและระดับ

โลก เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหภาค เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของ

ประชากรการออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน เป็นต้น (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2553) และส่งผลในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคล เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหา

สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญต่อการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นประเทศไทยจึงเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยให้การ

คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชพีท่ีเหมาะสม การพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคม และการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2547 เร่ือง         
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต (วิจักษณา หุตานนท์, 2560) สําหรับกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงฯ เร่ืองการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพท่ี

เหมาะสม โดยจัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพ (กระทรวงแรงงาน, 2557) 
เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการบริหารจัดการและจัด

กิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากยังไม่มีการจําแนกกลุ่มและรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน และไม่มีการศึกษาอย่าง

จริงจังถึงความต้องการท่ีแท้จริงของรูปแบบกิจกรรมทางด้านการเกษตร และผลกระทบท่ีเปลี่ยนไปของรูปแบบกิจกรรมท่ี

แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ซ่ึงจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีพบว่า 
กิจกรรมส่วนใหญ่มีไม่ค่อยหลากหลาย ซ่ึงเสมือนเป็นการบังคับให้ทํากิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงตัวผู้สูงอายุจริง ๆ อาจมีความชอบ
และความถนัดในกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ และหรือหากมีกิจกรรมที่หลากหลายจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ และความสุขของตัว
ผู้สูงอายุจริง ๆ ได้ อีกท้ังจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ้ืนท่ี พบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจนซ่ึง

หากรูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทํานั้นเหมาะสม อาจส่งผลต่อเร่ือง สภาพร่างกาย จิตใจ สังคม ตลอดจนทางด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพ และรายได้เสริมให้กับครอบครัวของผู้สูงอายุได้อีกทางด้วย 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับ

ผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนท่ีของจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
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3. คําถามในการวิจัย 
 

 3.1 ความต้องการหลักสูตรการทํากิจกรรมทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ มี
หลักสูตรใดบ้าง 
 3.2 ความต้องการหลักสูตรด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพ้ืนท่ีตําบลป่าเซ่า

กับเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ มีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 เจ้าของทฤษฎีความต้องการจําเป็น (Need) ท่ีรู้จักกันท่ัวไปคือ Maslow (สุวิมล ว่องวานิช, 2550: 33 - 35) ได้
พบว่า ความต้องการจําเป็นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง Maslow ได้เสนอลําดับข้ันในรูปปีระมิดความ

ต้องการจําเป็นในช่วง ค.ศ. 1960 เรียกว่า Maslow’s Hierarchy of Pyramid (ภาพท่ี 1) ซ่ึง Maslow ได้กําหนดไว้ว่าความ

ต้องการจําเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นขั้นแรกของมนุษย์คือ ความต้องการจําเป็นทางกายภาพหมายถึงอากาศ ความอบอุ่น อาหาร 
การนอน ความต้องการจําเป็นนี้มีความเข้มมากเป็นความต้องการตลอดชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับมนุษย์ก็อาจจะตายได้ 
ความต้องการจําเป็นขั้นท่ี 2 คือ ความต้องการจําเป็นด้านให้นิยามความต้องการจําเป็นไว้เป็น 2 นัย คือ ความต้องการจําเป็น

ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะในเด็กเล็กย่ิงต้องการได้รับความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย

ในการดํารงชีวิต ความต้องการจําเป็นข้ันท่ี 3 คือ ความต้องการจําเป็นด้านความรักและการได้เป็นเจ้าของ หมายถึงความ

ต้องการเพื่อน คนรัก รู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ความจําเป็นต้องข้ันท่ี 4 คือ ความต้องการจําเป็น

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นท่ียอมรับท้ังจากตนเองและผู้อ่ืนในขั้นตอนนี้ความรู้สึก

แยกเป็น 2 ระดับ ระดับท่ี ต่ํากว่าคือ ต้องการให้คนเชื่อถือมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักระดับสูง ระดับท่ีสูงกว่าคือ ต้องการความนับถือ

ในตนเอง มีความหมายสามารถบรรลุความสําเร็จของเป้าหมายท่ีกําหนด ความต้องการจําเป็นขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นขั้นสุดท้ายคือ 
ความต้องการจําเป็นในการบรรจุสัจการแห่งตน เป็นความต้องการจําเป็นท่ีบุคคลท่ีไม่รู้สึกว่าตนเองมีความขาดแคลน แต่จะ
รู้สึกถึงการบรรลุความต้องการท้ังมวลที่ตนเองอยากได้ เป็นสภาวะที่ตนเองรู้สึกได้ว่าสิ่งท่ีต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ความ

ต้องการจําเป็น 4 ขั้นแรก จัดอยู่ในประเภทความต้องการจําเป็นท่ีบกพร่องหรือขาดแคลน หมายความว่าเป็นความต้องการ

จําเป็นท่ีหากยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะยังคงอยู่ในสภาวะท่ีขาดแคลน ไปหากได้รับการตอบสนองความต้องการจําเป็นท่ีมี

อยู่จะหายไป เช่น ถ้าหิวก็รับประทานอาหาร ความหิวก็จะหายไป เนื่องจากได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการจําเป็นท้ัง 4 
ขั้นนี้ จะมีระดับความเข้มเป็นลําดับข้ันความต้องการจําเป็นอันดับแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการจําเป็นข้ันต่อมาก็

จะยังไม่เกิด เช่น หากยังไม่มีความม่ันคงปลอดภัยก็ไม่จําเป็นท่ีจะคิดถึงความต้องการจําเป็นด้านความรักสําหรับความต้องการ

จําเป็นขั้นสุดท้ายท่ีเป็นความต้องการบรรลุสัจการ แห่งตนนั้นก็เช่นเดียวกันจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการจําเป็น 4 ขั้นแรก ได้รับ
การตอบสนองแล้ว เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็จจะยังไม่เกิด หากยังรู้สึกหิวไม่ม่ันคงปลอดภัยไม่มีคนรัก

เป็นนั้นยอมรับ หากยังรู้สึกหิวไม่ม่ันคงปลอดภัยไม่มีคนรัก ไม่เป็นท่ียอมรับผลของคนท่ัวไปข้ีบรรลุความต้องการจําเป็นระดับ

ขั้นท่ี 5 นี้มีน้อยมาก 
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ภาพท่ี 1 ลําดับความต้องการจําเป็นของ Maslow 

ที่มา: สุวิมล ว่องวานิช, 2550: 34 
 

จําลอง ราชโยธา (2553 : 4) ให้ความหมายของความต้องการจําเป็นว่า หมายถึง เป็นความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี

เป็นอยู่กับสภาพท่ีคาดหวัง ซ่ึงผลการประเมินความต้องการจําเป็นจะชี้สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบันท่ีได้รับการพัฒนา

และปรับปรุง แก้ไข ตามการรับรู้ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จากการศึกษาคาํนิยามของความต้องการจําเป็นดังกล่าว สรุปความหมายความต้องการจําเป็น หมายถึง 

กระบวนการในการกําหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริงท่ีสังเกตได้ และนําผลความแตกต่าง
นั้นมาจัดเรียงลําดับความสําคัญเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความแตกต่างนั้นต่อไป 
 ในส่วนของหลักสูตรท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี ้ดังน้ี 
 อุมาพร ยารังสี (2554: 75-90) ได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรม เร่ืองพิธีอัฐมีบูชา ของชุมชนทุ่งย้ัง อําเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยใช้กฤษฎีกาเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง ประเพณีอัฐมีบูชาของ

ชุมชนทุ่งย้ัง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และคู่มือการอบรม เพ่ือหาคุณภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมเร่ืองประเพณีอัฐมีบูชา ของชุมชนทุ่งย้ัง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตชุมชนทุ่งย้ัง จํานวน 20 คนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เข้ารับ
การอบรม ซ่ึงคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมท่ีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับท่ีดีมากถึง

มากท่ีสุดโดยผล ค่าดัชนีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน. มุ่งหมายและการวัดและประเมินผลคุณภาพของหลักสูตร

ฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจและเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 สุพัตรา ศรีสุวรรณ (2545) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพทางไกลแบบสองทาง ได้นําแนวคิดท่ีดี การ
ฝึกอบรมทางกายและกระบวนการการจัดการฝึกอบรมไปใช้ในงานวิจัยผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมที่สร้างข้ึนมามีผล

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้พอใจในการฝึกอบรมในระดับมาก 
 จากการวิจัยท่ีศึกษามานั้น เป็นงานวิจัยท่ีได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็น เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคคลในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาสาระและองค์ประกอบต่างๆ ของ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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5. วิธีการศึกษา 
 

 ผู้วิจัยดําเนินการการสํารวจความต้องการของหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุของจังหวัด

อุตรดิตถ์ มีการดําเนินการดังนี้ 
 5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความต้องการของหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม

สําหรับผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการสร้างแบบสอบถามความต้องการผู้วิจัย 
5.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความต้องการ จากเอกสารและตารางที่ เก่ียวข้องซ่ึงผู้วิจัยได้สร้าง

แบบสอบถามความต้องการเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับคือ ความต้องการมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด ท่ีกําหนดคําตอบไว้ล่วงหน้าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ 

5.1.2 สร้างแบบสอบถามความต้องการ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความต้องการ ความสนใจ ในการเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง กิจกรรมด้านการเกษตร ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5.1.2.1 นําแบบสอบถามความต้องการท่ีสร้างข้ึนไปเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ และทําหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญขอ

ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีดีของแบบสอบถาม ด้านความ

เท่ียง (Validity) โดยใช้ค่าคะแนน 1 (สอดคล้อง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) คะแนน -1 (ไม่สอดคล้อง) ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญให้ความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  5.1.2.2 ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
  5.1.2.3 นําแบบสอบถามความต้องการ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่านประกอบไปด้วย 

ดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน 
   2) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 
   3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร 
  5.1.2.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามความต้องการของหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ

ของจังหวัดอุตรดิตถ์ นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการสอบถามความต้องการด้วยตนเอง โดยติดต่อ

ประสานงานกับผู้นําชุมชนในเขตพื้นท่ีตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง และเทศบาลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ให้
ข้อมูลในการสํารวจความต้องการของชุมชน ได้แก่ ประชาชนท่ัวไปในตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง และเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จาํนวนพ้ืนท่ีละ 50 ราย รวม 100 ราย 

 

 5.2 ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
โดยหา ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
6. ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องความต้องการของหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผล
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ตารางท่ี 1 ความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์  

รายการ 
ความต้องการ

หลักสูตร 

พ้ืนท่ี เทศบาลตําบลป่าเซ่า 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พ้ืนท่ี เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ค่าเฉล่ีย 

( X ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

การผลิตผักสวน

ครัวปลอดสารพิษ 
3.54 0.503 มาก 4.26 0.487 มาก 

เทคโนโลยีการ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
3.56 0.611 มาก 3.78 0.679 มาก 

การเพราะเห็ด

นางฟ้าและเห็ด

ฟาง 
3.22 0.418 มาก 3.24 0.981 มาก 

การเลี้ยงจิ้งหรีด 2.92 0.601 ปานกลาง 3.00 0.756 มาก 
เทคโนโลยีการ

ผลิตปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน 
4.32 0.713 มากท่ีสุด 3.50 0.886 มาก 

การผลิตพืชควบคู่

กับการเลี้ยงปลา 
3.40 0.756 มาก 4.66 0.479 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร 
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีการ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ม่ีค่าเฉลี่ย 3.56 และการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร การผลิตพืช

ควบคู่กับการเลี้ยงปลามากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ ม่ี
ค่าเฉลี่ย 4.26 และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามลําดับ 

จากข้อมูลข้ันต้นความต้องการหลักสูตรกิจกรรมด้านการเกษตรของทั้ง 2 พ้ืนท่ี มีความแตกต่าง โดยท่ีผู้สูงอายุใน

พ้ืนท่ีตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ ตามลําดับ และ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร การผลิตพืชควบคู่กับการ

เลี้ยงปลามากท่ีสุด รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ ตามลําดับ 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
  

 จากการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุในตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง และเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ความต้องการหลักสูตรของผู้สูงอายุในตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นเป็นความต้องการหลักสูตร

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากในพ้ืนท่ี ตําบลป่าเซ่า มีการทําการเกษตรเป็นจํานวนมาก และมีการใช้
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ปริมาณสารเคมีเป็นจํานวนมากจนเกินความจําเป็น และกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการปรับเปลี่ยนตนเองมาเป็นเกษตรกร และมีกลุ่ม
เกษตรกรการผลิตพืชผลทางด้านการเกษตรเป็นจํานวนมาก ความต้องการหลักสูตรของผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นมีความต้องการหลักสูตรการผลิตพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลา เนื่องจากในพื้นท่ี เทศบาลตําบล

ศรีพนมมาศ เป็นชุมชนกึ่งเมืองและกึ่งชนบท ซ่ึงในพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนก็จะไม่มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรรองรับไว้สําหรับ

ผู้สูงอายุรวมถึงพ้ืนท่ีในการทําทางด้านการเกษตรท่ีเพียงพอ ทางผู้สูงอายุจึงมีความสนใจในการผลิตพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลา 
และในส่วนท่ีเป็นแหล่งนอกชุมชนนั้นจะเป็นการผลิตหอมแดง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยรอบข้างจึงมีหลักสูตรท่ี

สนใจเพิ่มเติมคือการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษเป็นลําดับต่อไปเนื่องจากเป็นการท่ีจะได้บริโภคและจําหน่ายผักท่ีผลิตข้ึนมา

ได้อย่างปลอดภัย 
 7.2 ความต้องการหลักสูตรด้านการเกษตรสําหรับผู้สูงอายุตําบลป่าเซ่า แตกต่างจากเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ คือ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดินมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
ตามลําดับ และผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการหลักสูตร การผลิต
พืชควบคู่กับการเลี้ยงปลามากท่ีสุด รองลงมาเป็นความต้องการของหลักสูตรการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ และเทคโนโลยี

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ตามลําดับ 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการสํารวจของความต้องการรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ พบว่าโดยภาพรวม

ผู้สูงอายุจะมาทํากิจกรรมทางด้านการเกษตรหรือมีการปรับตัวมาทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากในการผลิตผลผลิต

ทางด้านการเกษตรหรือทํากิจกรรมทางการเกษตรให้มีการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขต
ความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาหิน ตําบลวัดพริก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผลการวิจัยด้านพฤติกรรมด้าน

สุขภาพ พบว่าพฤติกรรมท่ี ส่งเสริมสุขภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ มีคนในครอบครัวดูแลช่วยเหลือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมให้มีการยืดเส้นยืดสาย ด้าน
โภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมท่ีปฏิบัติมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติท่ีจัด และไม่ม่ันใจใน

สินค้าทางด้านการเกษตรตามท้องตลาด ความต้องการหลักสูตรของผู้สูงอายุในตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น
เป็นความต้องการหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากในพ้ืนท่ี ตําบลป่าเซ่า มีการทําการเกษตรเป็น

จํานวนมาก และมีการใช้ปริมาณสารเคมีเป็นจํานวนมากจนเกินความจําเป็น และกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการปรับเปลี่ยนตนเองมา

เป็นเกษตรกร และมีกลุ่มเกษตรกรการผลิตพืชผลทางด้านการเกษตรเป็นจํานวนมาก และเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ เป็น

ชุมชนกึ่งเมืองและกึ่งชนบท ซ่ึงในพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนก็จะไม่มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรรองรับไว้สําหรับผู้สูงอายุรวมถึงพ้ืนท่ีใน

การทําทางด้านการเกษตรท่ีเพียงพอ ทางผู้สูงอายุจึงมีความสนใจในการผลิตพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลา 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ควรมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติเพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ รวมถึงเป็นกิจกรรมยามว่างเพิ่มมากข้ึน 

9.2 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมเติม รวมถึงการเพิ่มจํานวนของพ้ืนท่ีภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบรว่มมือในรายวชิาการคิด 
และการเขียนงานวิชาการ  

Development of Learning Achievement Using Cooperative Learning  
in Academic Thinking and Writing Course 

 

ชนิตตา โชติช่วง 
 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
chanitta104@gmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิด

และการเขียนงานวิชาการ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียน
งานวิชาการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่เรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ 
ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 50 คน ดําเนินการวิจัยโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ       
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากค่ามากท่ีสุดคือความพึงพอใจด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม และด้านบรรยากาศการเรียน 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การคิดและการเขียนงานวิชาการ 
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Abstract 
 

The present study aimed at developing learning achievement using cooperative learning group in 
the academic thinking and writing course and investigating satisfaction with cooperative learning group in 
the academic thinking and writing course. The study sample consisted of 50 students majoring in Thai who 
were enrolled in the Academic Thinking and Writing course in the second semester of the academic year 
2018. The cooperative learning group process was implemented, and the students’ learning achievement 
were recorded. A questionnaire was also employed to elicit data regarding the students’ satisfaction with 
their learning process.  Data analysis was conducted by means of mean, standard deviation, and t-test. 

The findings revealed that the students’ learning achievement mean score was higher than the 
mean score obtained before the implementation of the cooperative learning group process with statistical 
significance at 0.05 level.  Their satisfaction with cooperative learning group in the academic thinking and 
writing course was also at the highest level. The most value aspect was the satisfaction of content gratification 
and benefits, followed by providing learning activities and studying atmosphere. 
 
Keywords: learning achievement, cooperative learning, academic thinking and writing 
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1. บทนํา  
 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดในด้านการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาท่ีระบุว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ” การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสามารถ
ในการคิด แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเน้นการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียนให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหาได้ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551: 8) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนั้น ควรจัดให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

เป็นสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ท้ังในรายวิชาและในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูต่อไปได้ สอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชาท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ทักษะสําคัญท่ีนักศึกษาทุกคนต้องใช้

มากท่ีสุดคือ การค้นคว้าด้วยตนเอง เพราะเป็นทักษะท่ีนักศึกษาจะใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการเขียนภาค

นิพนธ์ซ่ึงเป็นชิ้นงานสําคัญท่ีใช้ในการประเมินและวัดผลในรายวิชานี้ ด้วยทักษะการค้นคว้าของนักศึกษาแต่ละคนมีความ

แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวของนักศึกษาเองหรือเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสื่อมีความหลากหลาย

และสามารถชักจูงใจให้นักศึกษาเบี่ยงความสนใจไปจากการศึกษา จึงอาจส่งผลให้ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการคิดและเขียนภาค

นิพนธ์ไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญของรายวิชานี้ 
เบื้องต้นผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในฐานะผู้สอนเห็นว่ารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการจัดการ

เรียนการสอนท่ีน่าสนใจและการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักคิดรู้จักทํา รู้จักแก้ปัญหา

ร่วมกัน เพ่ือให้ตนเองและกลุ่มประสบความสําเร็จ อีกท้ังเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกกระบวนการกลุ่มหรือทักษะทาง

สังคม ช่วยให้นักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาและทํากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้สอนกําหนดจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ 
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบในการทํางานเท่า ๆ กัน มีทักษะในการทํางานกลุ่ม มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นอกจากช่วยฝึกทักษะทางสังคมแล้วยังฝึกการศึกษาค้นคว้า ช่วยปลูกฝังบุคลิกภาพและประชาธิปไตย

ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนอีกด้วย (ปสาสน์ กงตาล, 2535: 19 – 20)  
ด้วยความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง

พอใจต่อการเรียนรายวิชาการคิดและเขียนงานวิชาการ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้มุ่งม่ัน

ตั้งใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดทําภาคนิพนธ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการคิดและเขียนงานวิชาการ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาการคิดและเขียนงานวิชาการโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 3.1 แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ  
 แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) สุลัดดา ลอยฟ้า (2538) ได้อธิบายว่า เป็นการจัดการเรียน

การสอนท่ีมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านสติปัญญาและด้านสังคม เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมมีความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นซ่ึงสามารถพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได้

โดยมีเพ่ือนวัยเดียวกัน กลุ่มเดียวกันเป็นผู้คอยแนะนําหรือช่วยเหลือ ด้วยผู้เรียนท่ีอยู่วัยเดียวกันย่อมจะมีภาษาสื่อสารเข้าใจ

ง่ายกว่าผู้สอน เป้าหมายและลักษณะของผลผลิตของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น การจัดกิจกรรมต้องให้ความสําคัญต่อ

การพัฒนาทัศนคติและค่านิยมในตัวผู้เรียนท่ีจําเป็นท้ังในและนอกห้องเรียน การจําลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึง

ประสงค์ในห้องเรียน การเสนอและแลกเปล่ียนความคิดแนวคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรมการ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รวมท้ังการพัฒนาลักษณะของผู้เรียนให้รู้จักตนเองและเพ่ิมคุณค่าของตนเอง จากแนวคิดการเรียน

แบบร่วมมือจะมีผลต่อผู้เรียน 3 ประการคือ 1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน (Cognitive Knowledge) 2. ทักษะทาง

สังคมโดยเฉพาะทักษะการทํางานร่วมกัน (Social skills) 3. การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) 
 

 3.2 ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Johnson & Johnson, 1991 อ้างถึงใน จารุ

พงษ์  จึงประยูร, 2553: 12-13) ดังน้ี 
 1. การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันและทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน (Positive Interdependence) วิธีการท่ี

ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพ่ึงพากันจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการพ่ึงพากันในด้านการได้รับประโยชน์จาก

ความสําเร็จของกลุ่มร่วมกัน 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน (Face-to-face promotive interaction) คือผู้เรียนในแต่ละ

กลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพ่ือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และ
การเรียนรู้เหตุผลซ่ึงกันและกัน 

 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกของแต่ละบุคคล (Individual accountability) คือความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเอง

และของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  
 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small group skills) การทํางาน

กลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุ่ม 
 5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการทํางานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้การ

ดําเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่มต้องทําความเข้าใจในเป้าหมายการ

ทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงามตามแผนร่วมกัน  
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3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สุริยะ หาญพิชัย 

(2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การ

วางแผนพัฒนาท้องถ่ินเชิงบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวจํานวน 89 คน มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สืบเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน กล้าท่ีจะ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดท่ีสูงขึ้น 
สอดคล้องกับหทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง My Village 
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว ผล
การศึกษาพบว่า การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.76/79.58 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 70/70 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี จารุพรพันธ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนบ้านป่าซาง สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า 
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ร้อยละ 80/80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ตามเนื้อหา

รายวิชาการคิดและเขียนงานวิชาการ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบเพ่ือใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ และการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ท้ังก่อนใช้กระบวนการและหลังใช้กระบวนการ มีขั้นตอน

ดําเนินงานวิจัย ดังน้ี  
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  4.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ 
ภาคการศึกษา 2/2561 จํานวน 50 คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ ภาคการศึกษา 
2/2561 จํานวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

 4.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2561  
 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
  4.3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ แผนละ 3 ชั่วโมง 

รวม 48 ชั่วโมง โดยผู้ เชี่ยวชาญจํานวน  5 ท่าน  ตรวจสอบ  ด้วยวิธีการคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Congruence) เกณฑ์การพิจารณา มีค่า IOC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าใช้ได้ให้คงไว้ หากมีค่าตํ่ากว่า 0.50 แสดงว่า
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ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมี
การจัดกิจกรรมเพ่ิมการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน้นการทํางานร่วมกัน 

  4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ เป็น

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.30 – 0.78 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ

ระหว่าง 0.26 – 0.75 และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.84  
  4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจทางการเรียนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิด

และเขียนงานวิชาการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จํานวน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีจํานวนท้ังหมด 28 ข้อ 
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ด้วยวิธีการคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ซ่ึงมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.75  

 

 4.4 การรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 5 ตัวเลือก ให้เวลา 

40 นาที 
  4.4.2 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สร้างข้ึน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ในรายวิชาการ

คิดและการเขียนงานวิชาการ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 -6 คน สมาชิกในกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 
คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูง กลาง ต่ํา ให้ร่วมมือกันทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน มีการฝึกทักษะในการเรียนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน โดยคาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2552: 43-47) ซ่ึงมีข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
    1) สร้างโอกาสในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน กําหนดหัวข้อ

เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวรรณกรรมเยาวชน เพ่ือให้นักศึกษาทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม โดยให้นักศึกษาเลือกแหล่งข้อมูลและ

สารสนเทศท่ีสนใจ การมอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม และกําหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าในคาบ

เรียนต่อไป 
    2) แบ่งกลุ่มกันทํางานร่วมกันเป็นทีม ดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้สอน

ชี้แจงทําความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ในรายวิชา วิธีการประเมินผล มอบหมายงานและกําหนดให้แต่ละกลุ่ม ศึกษารวบรวม

ข้อมูลท่ีสนใจ หลังจากนั้นนําเสนอรายงานความกา้วหน้าในชั่วโมงเรียน 
    3) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสังเกตผลการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การติดตามผล การ

รายงานความก้าวหน้า การนําเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  4.4.3 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบความรู้   
  4.4.4 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียน 
  4.4.5 สะท้อนผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ นักศึกษานําเสนอข้อมูลจาก

การศึกษาค้นคว้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินงานกลุ่ม จากนั้นให้ร่วมกันอภิปราย สรุปผลการทํางานร่วมกันเป็น

กลุ่ม ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงานกลุ่ม 
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 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.4.1 คะแนนท่ีได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนํามาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  
  4.4.2 คะแนนท่ีได้จากทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นํามาวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-

test) 
  4.4.3 คะแนนท่ีได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนนํามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียนงาน

วิชาการ มีผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ พบว่า 

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา

จํานวน 50 คน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 

n X  S.D. t df Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 50 26.42 18 11.628 49 .000* 
คะแนนหลังเรียน 50 30.88 16 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการ

คิดและการเขียนงานวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.56, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือความพึงพอใจด้านเนื้อหา        
(  = 4.66, S.D. = 0.47) และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (  = 4.66, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม (  = 
4.46, S.D. = 0.64) และด้านบรรยากาศการเรียน (  = 4.44, S.D. = 0.52) รายละเอียดแสดงดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ความพึงพอใจในการเรียน   S.D. แปลค่า 

ด้านเนื้อหา 4.66 0.47 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดกิจกรรม 4.46 0.64 มากท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศการเรียน 4.44 0.52 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.66 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
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เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู้ทําให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ทํา

ให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหามากข้ึน การจัดการเรียนรู้ทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู้ทําให้

จดจําเนื้อหาได้นาน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านประโยชน์ท่ีได้รับโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู้ทําให้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ทําให้นักศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงขึ้น และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือการจัดการเรียนรู้ทําให้นักศึกษานําวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ 3) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และ
ข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  4) ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านบรรยากาศการเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ บรรยากาศการเรียนทําให้นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการเรียน รองลงมาคือ บรรยากาศการเรียนทําให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ข้อท่ีมีค่าน้อย

ท่ีสุดคือ บรรยากาศการเรียนทําให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียนงาน

วิชาการ มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 
 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือสร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งความรู้ต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดท่ีสูงข้ึนด้วยกระบวนการคิดจะเกิด

จากความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาจากตนเองก่อนแล้วจึงสามารถอธิบายความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ ซ่ึงเป็นการช่วยฝึกในการคิดหา

คําตอบ การอธิบาย การแก้ปัญหา และการอภิปรายเหตุผลเพ่ือให้ผู้อ่ืนยอมรับและเข้าใจ ท้ังนี้เป็นการเรียนรู้วิธีการทํางานเป็น

กลุ่ม ช่วยให้นักศึกษามีความกล้าแสดงความคิดเห็นซักถามในข้อสงสัยมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในเร่ืองท่ี

เรียน สามารถจดจําสิ่งท่ีเรียนได้นานขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา ธงภักดี และสิทธิศักด์ิ จุลศิริพงษ์ (2561) ท่ีได้ศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนความก้าวหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 9.31 ถึงร้อยละ 47.00 และ
คะแนนทักษะการทํางานร่วมกันของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่ามีคะแนนการทํางานร่วมกันหลังเรียน

เพ่ิมข้ึนโดยมีคะแนนความก้าวหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 5.75 ถึงร้อยละ 40.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาวรรณ สุวรรณภู

มานนท์ และวิราวรรณ์ ชาติบุตร (2560) ท่ีศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และ

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยประเมินจากคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  

2) ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการ

เรียน ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจด้านเนื้อหา ตามลําดับ อันเป็นผลมาจากการสร้างบรรยากาศใน

การเรียนท่ีมีลักษณะเป็นกันเอง นักศึกษาทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและชว่ยเหลือเกื้อกูลกันท้ังในด้านกระบวนการคิดท่ี
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ช่วยส่งเสริมท้ังในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมถึงการลงมือปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าตามโจทย์ท่ีได้ตั้งไว้ 
ขณะเดียวกันทุกคนภายในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันทําให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน รวมท้ัง

ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างกว้างขวางไม่จํากัดขอบเขต สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา จัตุพันธ์ และ
กาญจนา สานุกูล (2560) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative learning) ในชั้นเรียนวิชาระบบ

สุขภาพ กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ซ่ึงลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบรรยากาศใน

ชั้นเรียน มีการช่วยเหลือกันตามกระบวนการกลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงศ์ อริยสิทธ์ิ (2555) ท่ีได้ศึกษาการ

ประยุกต์ใช้เทคนิการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชา IE435 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่าความพึงพอใจ

ของการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.56 ซ่ึงค่าคะแนนในระดับมากจะเป็นความพึงพอใจในด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาคน้คว้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ดี หากต้องการให้มี

พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการจัดแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสอดคล้องกับความ

พึงพอใจของผู้เรียนเป็นหลัก 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรนําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอนในรูปแบบอ่ืนในเชิงเทคนิควิธีการเรียนการสอน 
 
8. บทสรุป 
 

 8.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการคิด

และการเขียนงานวิชาการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 8.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการคิดและการเขียนงานวิชาการ สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 
จํานวน 50 คน โดยมีคา่เฉลี่ย ( ) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  
 
9. เอกสารอ้างอิง 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด. 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2519



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2547 

กาญจนา จัตุพันธ์ และกาญจนา สานุกูล. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative 
learning) วิชาระบบสุขภาพ กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น. เอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 

จารุพงษ์  จึงประยูร. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
แบบ CIRC กับวิธีการสอนตามคู่มือครู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปลาสน์ กงตาล. (2535). การเรียนร่วมมือกันเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์, 15 (1), 19 – 22. 
ผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ และวิราวรรณ์ ชาติบุตร. (2560). การศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC. วารสารราชพฤกษ์, 
15 (3), 1 – 9. 

พัฒนพงศ์  อริยสิทธ์ิ. (2555). การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชา IEG435 ของนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. เอกสารประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2555 
วันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 2555 

ยุวดี จารุพรพันธ์. (2551). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนบ้านป่าซาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ลลิตา ธงภักดี และสิทธิศักด์ิ จุลศิริพงษ์. (2561). การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. 
วารสารชุมชนวิจัย, 12 (1), 139 -153. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2552). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.  
สุริยะ หาญพิชัย. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากล

ยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินเชิงบูรณาการ. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี, 9 (1), 15 – 26. 

สุลัดดา  ลอยฟ้า. (2538). รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
หทัยกาญจน์  วงษ์แกว้. (2552). การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง My Village โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว. 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2520 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2548 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตวัเลขภาษาจีน 
The Integration of Games with the Teaching of Chinese Numbers 

 

วิภาวี วันละ1* และ Shen Ye1  
 

1สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*nammu_wow@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
 บทความนี้จะกล่าวถึงการบูรณาการเกมเข้ากับจัดการเรียนการสอนด้านตัวเลขภาษาจีน และจะใช้เกมเป็นหนึ่งกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการในการเล่นเกมนั้นจะพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนให้ได้ครบท้ัง 4 ด้าน เกม
โดยพ้ืนฐานของความหมาย คือ การเล่นเพ่ือความสนุก ความสนุกสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกท้ังยังสร้างความ
กระตือรือร้นให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เกมจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอน 
ปัจจุบันมีการใช้เกมในการจัดการเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในหลากหลายรูปแบบ บทความนี้จะกล่าวถึง
การนําเกมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทางด้านตัวเลขภาษาจีน และกิจกรรมเกมใดมุ่งเน้นให้เกิดทักษะทางด้านใด 
ในบทความนี้จะนําเสนอความหมายกิจกรรมบูรณาการเกมในการเรียนการสอนภาษาจีนเร่ืองตัวเลขหลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อย 
 
คําสําคัญ: เกม  บูรณาการ  ภาษาจีน  ตัวเลข  การสอน 
 

Abstract 
 
 This article will discuss the integration of games with the teaching of Chinese numbers. A game 
will be used as an activity in teaching and learning of Chinese classroom. Processing of playing games 
will improve students and learners’ language skills of Chinese. And it will be completed all 4 aspects of 
the game. The basic meaning of games in teaching is adding the sense of funny for learners. The sense 
of fun can attract the attention of learners, and let them pay more attention to Chinese class. It also 
can create enthusiasm for students as well. Therefore, the game is considered be a great tool which can 
increase the efficiency of teaching and learning. At present, there are some ways and modes to using 
games in instructional design and management of Chinese language teaching and learning in various 
forms. Absolutely, the article will elaborate that how to integrate games with Chinese numerical teaching, 
and which game of activities will be focus on the skills. In this article, the game will be integrated into 
the Chinese language teaching, and we can use the games to teaching Chinese subjects or Chinese 
numbers from the ones to the hundreds 
 
Keywords: games, integration, Chinese, numbers, teaching 
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1. บทนํา  
 

 ปัจจุบันเกมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ผู้คนชอบเล่นเกมมากข้ึน เกมสร้างความสนุกสนาน เกมนอกจากเล่น

เพ่ือความสนุกสนานแล้วหากนํามาบูรณาการเข้ากับศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีหลักการก็สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีวิธีการเดียวไม่ได้ควรมีบูรณาการหลายศาสตร์

เพ่ิมหลากหลายกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน สุกิจ ศรีพรหม (2544: 75) กล่าวว่ากิจกรรมเกมช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนตามเนื้อหา ท่ีครูสอน ช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ มีความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วย วัลภาภรณ์ คงถาวร (2539: 83)กล่าวว่า
เกมจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน และเกมยังมีประโยชน์ในการชักจูงนักเรียนให้เกิดความสนใจใน

บทเรียนได้ดีขึ้น เข้าใจบทเรียนและฝึกทักษะของภาษา อีกท้ังเกมยังช่วยให้นักเรียนจดจําบทเรียนได้ดีขึ้น เพราะครูยังใช้เกม

สําหรับเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนได้อีกด้วยจึงเป็นการสนับสนุนได้ว่า เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถ

ในการพูดภาษาจีน เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ตามท่ีครูกําหนดไว้ได้ในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้แล้ววิธีการจัดการเรียนการ

สอนโดยสอดแทรกบูรณาการกิจกรรมเกม สามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสามารถนําไปปรับใช้ 
บูรณาการในแต่ละสาขาวิชา การสอดแทรกกิจกรรมเกมเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางใน

การจัดเรียนการสอนเพราะการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟังบรรยายแล้วแต่หากได้ปรับเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติมากข้ึนเร่ือยๆ และ
หากแนวทางในการปฏิบัติมีความน่าสนใจและความสนุกสนานก็ย่ิงส่งผลดีต่อผู้เรียนมากข้ึน เกมจึงเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้

เรียนอย่างเต็มศักยภาพมากข้ึน เกมจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีสามารถทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
2. ความหมายของเกมฝึกทักษะทางภาษา 
 

 ปัจจุบันได้มีผู้ให้คํานิยามความหมายของเกมไว้หลากหลายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้

ความหมายของเกมไว้ว่าเกมคือ การแข่งขันท่ีมีกติกากําหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพ่ือความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์, การ
แสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร, โดยปริยายหมายถึงการแสดงท่ีใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหักล้างกัน เช่น เกม
การเมือง, ลักษณะนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นท่ีจบลงด้วยการแพ้ชนะกันคร้ังหนึ่ง ๆ เช่น เล่นแบดมินตัน 3 เกม 

 ดอบสัน (Dobson, 1970: 21) กล่าวว่าเกมหมายถึงกิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎกติกากิจกรรม กิจกรรมที่เล่นมีท้ังเกม

เงียบ(quiet games)และเกมการเคลื่อนไหวท่ีต้องใช้ความว่องไว (Active games) เกมต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับทักษะความ

ว่องไวและความแข็งแรง การเล่นเกม มีท้ังท่ีเล่นคนเดียว สองคน หรือเล่นเป็นกลุ่ม บางเกมก็ผ่อนคลายความตึงเครียดและให้

ความสนุกสนาน บางเกมก็กระตุ้นการทานของร่างกายและสมอง บางเกมก็ฝึกทักษะบางส่วนของร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ 
 เรืองศักด์ิ อัมไพพันธ์ (2543: 2-3) ได้กล่าวว่าเกมทางภาษา (language games) หมายถึง กิจกรรมทางภาษาท่ีจัดข้ึน

เพ่ือจะทดสอบ (test)และเสริมสมรรถภาพ (enlarge)ในการเรียนภาษาของผู้เรียน โดยเน้นหนักไปทางผ่อนคลาย (relax) 
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน(fun)และเกิดการเรียนรู้ท้ังในรายบุคคล และสมาชิกในกลุ่มภายใต้เงื่อนไข (conditions) 

 วัฒนพร ระงับทุกข์ (2541: 36) กล่าวว่าเกมเป็นวิธีการหนึ่งซ่ึงสามารถนํามาใช้ในการสอนได้ดีโดยผู้สอนสร้าง

สถานการณ์สมมุติขึน้ให้ผู้เรียนลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลง หรือกติกาบางอย่างท่ีกําหนดไว้ซ่ึงผู้เรียนจะต้องตัดสินใจอย่าง

ใดอย่างหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการแพ้ชนะ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนด้วย 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้สรุปได้ว่าเกมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีควรมีกฎกติกา สามารถเล่นเด่ียวหรือเล่นเป็น

กลุ่มก็ได้มีผลการตัดสินในรูปแบบการแพ้ชนะหรือไม่ก็ได้ และอีกท้ังยังพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาและพัฒนาอารมณ์
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จิตใจของผู้เรียน เพราะเกมจะมีความสนุกสนานผ่อนคลาย เม่ือผ่อนคลายผู้เรียนก็จะมีความสุขในการเรียนรู้และอยากท่ีจะ

เรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ กิจกรรมเกมท่ีดีนั้นจึงควรเป็นกิจกรรมทีพัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้านของผู้เรียน ประกอบไปด้วย
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เกมฝึก 3) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการอ่านตัวเลขภาษาจีน จํานวน 1 เกมฝึก 4) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังและการ

เขียนตัวเลขภาษาจีนจํานวน 1 เกมฝึก ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมเกมนั้นเหมาะสําหรับผู้เรียนวัย  6-19 ปี และผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับตัวเลขภาษาจีนเล็กน้อยหรือไม่มีมีพ้ืนฐานเลยก็ได้   
 

1. กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังตัวเลขภาษาจีน 
ทักษะการฟังนั้นเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องใช้มากกว่าทักษะอ่ืน การทักษะฟังถือได้ว่าเป็นทักษะข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะ

เชื่อมโยงถึงอีก3ทักษะทางภาษาอื่น คือทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียน กิจกรรมเกมท่ีสามารถพัฒนาทักษะ

การฟังตัวเลขภาษาจีนในบทความนี้ มี 3 กิจกรรมเกม คือเกมติดตามจํานวนท่ีได้ยิน,เกมรวมตัวตามตัวเลขท่ีได้ยินและเกมบวก

ลบคณิตคิดเร็ว 
 

1.1 เกมติดตามจํานวนท่ีได้ยิน 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังคําศัพท์ตัวเลข 1-20 คําลักษณะนามและคําศัพท์สัตว์ในภาษาจีน รวมไปถึงสามารถ

ฟังประโยคการบอกจํานวนของสัตว์เป็นภาษาจีนได้  
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-20 
คําศัพท์เพ่ิมเติม สัตว์ 2-3 ชนิด คําลักษณะนามของสัตว์ชนิดนั้น 
อุปกรณ์ ภาพสัตว์ติดแถบแม่เหล็ก กลุ่มละ20 ตัว กระดานแม่เหล็ก 
วิธีการเล่น 1. แบ่งนักเรียนเป็น 2กลุ่มหากนักเรียนมีจํานวนมาก ก็สามารถแบ่งกลุ่มเป็น3ถึง4กลุ่มขึ้นอยู่กับ ขนาดของ
ห้องเรียน  
   2. ครูพูดจํานวนสัตว์เป็นภาษาจีน ให้ในกลุ่มวิ่งมาติดบนกระดานให้ครบจํานวนท่ีครูสั่ง  
กติกา หนึ่งคนจะติดได้หนึ่งครั้งแล้วต้องว่ิงไปต่อท้ายแถว เม่ือครบตามจํานวนท่ีครูสั่งก็หยุดการติดกลุ่มใดติดเร็ว และถูกเป็น

กลุ่มแรกได้คะแนน 
 

1.2 รวมตัวตามตัวเลขท่ีได้ยิน 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังคําศัพท์ตัวเลข 1-20 คําลักษณะนามและคําศัพท์สิ่งของในภาษาจีน รวมไปถึงสามารถ

ฟังประโยคการบอกจํานวนของสิ่งของเป็นภาษาจีนได้  
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-10 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  สิ่งของ 2-3ชนิด คําลักษณะนามของสิ่งของชนิดนั้น 
อุปกรณ์ - 
วิธีการเล่น 1. ให้นักเรียนยืนกระจายรอบห้อง  
   2. ครูพูดจํานวนสิ่งของเป็นภาษาจีน ให้นักเรียนจับกลุ่มรวมตัวเท่ากับจํานวนท่ีครูสั่ง  
กติกา กลุ่มท่ีรวมจํานวนได้ไม่ถูกต้องก็จะถูกคัดออกไป  
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 1.3 บวกลบคณิตคิดเร็ว 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังคําศัพท์ตัวเลข 1-20 คําศัพท์ บวก ลบ คูณ หารในภาษาจีน รวมไปถึงสามารถฟัง

ประโยคคําสั่ง การบวก ลบ คูณ หารตัวเลขเป็นภาษาจีนได้ 
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-20 (สามารถคํานวณจากจํานวนนักเรียนท่ีมี) 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  คําศัพท์ภาษาจีน บวก ลบ คณู หาร (เลือกความยากง่ายตามระดับชั้นของผู้เรียน) 
อุปกรณ์ - 
วิธีการเล่น 1. ให้นักเรียนยืนกระจายรอบห้อง  
   2. ครูพูดบวก ลบ คูณ หารกับตัวเลขเป็นภาษาจีน ให้นักเรียนจับกลุ่มรวมตัวเท่ากับจํานวนท่ีครูสั่ง  
กติกา กลุ่มท่ีรวมจํานวนได้ไม่ถูกต้องก็จะถูกคัดออกไป 
 

2. กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังและการอ่านตัวเลขภาษาจีน 
 

 จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นการฟังถือได้ว่าเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐาน ท่ีจะเชื่อมโยงถึงอีก3ทักษะทางภาษาอื่นนั้น ในกิจกรรม

เกมถัดไปน้ีเป็นกิจกรรมท่ีรวมทักษะการฟังการอ่านเข้าด้วยกัน การอ่านในกิจกรรมเกมนี้จะอยู่ในกระบวนการอ่านข้ันท่ี2 คือ
การอ่านและเข้าใจความหมายของคําศัพท์ตัวเลขภาษาจีน มี 2 กิจกรรมเกมคือเกมลบตัวเลขท่ีได้ยินและเกมตัวเลขอันตราย 
 2.1 เกมลบตัวเลขท่ีได้ยิน 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังและอ่านคําศัพท์ตัวเลข 1-100 ในภาษาจีนได้ 
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-100 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  - 
อุปกรณ์ กระดาน ปากกาเขียนกระดาน แปรงลบกระดาน 
วิธีการเล่น 1. ให้นักเรียนแบ่งเป็น2-3 กลุ่ม 
   2. ครูเขียนตัวเลข 1-100 เป็นอักษรจีนบนกระดานสลับตําแหน่งไม่เรียง  
   3. ครูพูดตัวเลขเป็นภาษาจีน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาลบตามตัวเลขท่ีได้ยิน  
กติกา ตัวแทนท่ีออกมาลบตัวเลขต้องสลับกันออกมา ตัวแทนกลุ่มใดลบตัวเลขเร็วท่ีสุดและถูกต้องได้ 1 คะแนน กลุ่มท่ีไม่ได้ลบ

ได้ 0 คะแนน กลุ่มท่ีลบผิด ติดลบ 1 คะแนน 
 

 2.2 เกมตัวเลขอันตราย 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังและอ่านคําศัพท์ตัวเลข1-100ในภาษาจีนได้ 
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-100 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  คําศัพท์ภาษาจีน มากกว่า น้อยกว่า 
อุปกรณ์ แผ่นป้ายซ่อนตัวเลขอันตราย 
วิธีการเล่น 1. ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม  
   2. ครูถามนักเรียนทีละคนเป็นภาษาจีนเลข 1-100 จะเลือกตัวเลขอะไรให้นักเรียนเลือกหน่ึงตัวเลขและพูดเป็น

ภาษาจีน  
   3. ครูถามต่อไปเรื่อย ๆ หากตัวเลขนั้นไม่ใช่ตัวเลขอันตรายที่ครูเลือกไว้ ก็ไม่ถูกคัดออก โดยครูจะบอกว่าตัวเลขที่

เราเลือกแล้วไม่ใช่ตัวเลขอันตรายนั้น ครูจะบอกเป็นภาษาจีนว่าตัวเลขท่ีเราเลือกนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขอันตราย 
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กติกา คนท่ีเลือกถูกตัวเลขอันตราย จะถูกคัดออก คัดออกครบ5-6 คน ก็ให้ผู้เลือกถูกตัวเลขอันตรายทํากิจกรรมตามท่ี

เห็นสมควร 
 

3. กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการอ่านตัวเลขภาษาจีน 
 

 กิจกรรมเกมนี้จะเป็นการกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านด้านเดียวและอยู่ในกระบวนการอ่านข้ันท่ี2 นั่นคือการอ่าน

และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ตัวเลขภาษาจีน กิจกรรมนี้ผู้สอนสามารถใช้ในการทวนความเข้าใจในการอ่านตัวเลขของ

ผู้เรียนได้ โดยมีกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน 1 กิจกรรมเกมเรียงตัวเลขตามคําสั่ง 
  

 3.1 เกมเรียงตัวเลขตามคําสั่ง (มากไปหาน้อย,น้อยไปหามาก) 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถอ่านคําศัพท์ตัวเลข 1-100 ในภาษาจีนได้ 
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-100 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  คําศัพท์ภาษาจีน มาก น้อย 
อุปกรณ์ แผ่นป้ายตัวเลขภาษาจีน 1-100 
วิธีการเล่น 1. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาคร้ังละ 5-10 คน 
   2. ให้นักเรียนสุ่มหยิบตัวเลขภาษาจีนจาก 1-100 ขึ้นมาคนละ1แผ่น แต่ยังไมให้ดู จนครูสั่งให้เปิดดูตัวเลขได้ 
นักเรียนเปิดป้ายขึ้นพร้อมกัน  
   3. ครูสั่งให้เรียงเลขจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากโดยมีเวลากําหนด 5 วินาทีให้ทุกคนไปอยู่ใน

ตําแหน่งตามป้ายตัวเลขภาษาจีนท่ีตนเองถืออยู่ 
กติกา กลุ่มท่ีชนะคือกลุ่มท่ีเรียงตัวเลขได้ถูกต้องและทันเวลา กลุ่มท่ีแพ้คือกลุ่มท่ีเรียงตัวเลขผิดหรือไม่ทันเวลาท่ีกําหนด 
 

4. กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังและการเขียนตัวเลขภาษาจีน 
 

 กิจกรรมเกมต่อไปนี้จะพัฒนาทักษะทางภาษาพร้อมกันท้ัง 2 ด้าน ประกอบด้วยทักษะการฟัง และการเขียน ซ่ึง
สําหรับผู้เรียนชาวต่างชาตินั้น ทักษะการเขียนภาษาจีนถือได้ว่ามีความยากมากท่ีสุดจากใน 4 ทักษะ เพราะอักษรจีนนั้นมี

วิธีการสร้างและการเขียนต่างจากอักษรภาษาไทย โดยอักษรจีนมีวิธีการสร้างดังนี้ วิธีท่ี 1 คือสร้างตัวอักษรตามรูปร่างลักษณะ

ของสิ่งของต่างๆทีเป็นรูปธรรมจับต้องได้โดยมากมักเป็นอักษรเด่ียว เรียกวิธีการนี้ในภาษาจีนว่า（象形字）ตัวอักษรจีน

เป็นรูปแบบตัวอักษรภาพโดยพ้ืนฐานแสดงความหมายโดยถือตัวอักษรท่ีเขียนตามรูปของสิ่งของต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานวิธีท่ี2 คือ
สร้างตัวอักษรโดยใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์มาสื่อความหมายของคําท่ีเป็นนามธรรมโดยมากมักเป็นอักษรเด่ียว เรียกวิธีการนี้ใน
ภาษาจีนว่า（指事字）วิธีท่ี 3 คือสร้างตัวอักษรโดยนําอักษรเด่ียวจากการสร้างคําของวิธีท่ี 1 อย่างเดียวมารวมกัน หรือ

วิธีท่ี 1 กับวิธีท่ี 2 มารวมกันหรือเป็นวิธีท่ี 2 อย่างเดียวรวมกัน สามารถรวมได้2ถึง3อักษรเด่ียวข้ึนไปแล้วเกิดเป็นความหมาย

ใหม่โดยยึดความหมายจากท้ัง2อักษรเด่ียวท่ีนํามารวม เรียกวิธีการนี้ในภาษาจีนว่า（会意字）วิธีท่ี 4 คือการรวมอักษร

เด่ียวเช่นเดียวกับวิธีท่ี 3 แต่วิธีท่ี 4 จะแตกต่างจากวิธีท่ี 4 คือ จะยึดความหมายของอักษรเด่ียวแค่ตัวเดียวหรือไม่ได้ยึด

ความหมายเดิมจากอักษรเลยอีกส่วนจะเป็นเพียงเสียงคําอ่านของคําเท่านั้นอาจไม่รวมถึงเสียงวรรณยุกต์หรือแม้กระท่ังอักษร

แทนเสียงพยัญชนะ และจะมีความหมายใหม่ท่ีมีความหมายเชื่อมโยงกับอักษรเด่ียวเท่านั้นไม่ถึงกับเป็นคําท่ีมีความหมายตรง

ตัว เรียกวิธีการนี้ในภาษาจีนว่า（形声字） 
 ซ่ึงสร้างอักษรตัวเลขในภาษาจีนนั้นตรงกับวิธีการท่ี 2 คือสร้างตัวอักษรโดยใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์มาสื่อ

ความหมายของคําท่ีเป็นนามธรรมโดยมากมักเป็นอักษรเดี่ยว ตัวเลขอักษรจีนมีดังนี้ 一、二、三、四、五、六、

七、八、九、十 ยกเว้น （零）ท่ีมีความหมายว่า 0 ศูนย์ จะใช้วิธีการสร้างอักษรในแบบที่ 4 และหลักในการเขียน
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อักษรจีนจะมีหลักกําหนดในการเขียนดังนี้1) เส้นนอนก่อนเส้นต้ัง 先横后竖 2) เส้นขีดจากซ้ายไปขวา 先左到右

3) เส้นลากลงทางซ้ายก่อนเส้นลากลงทางขวา先撇后捺 4) เส้นลากตรงกลางก่อนแล้วซ้ายขวา 先中间后两边

5) เส้นจากบนลงล่าง 从上倒下 6) เขียนขีดด้านในก่อนแล้วขีดด้านนอก 从内到外   7) เขียนขีดด้านนอกก่อน

ค่อยขีดด้านใน从外到内 8) เขียนด้านนอก แล้วขีดด้านใน แล้วค่อยขีดปิด先进入后关门 
 

ตารางท่ี 1 ตารางเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เส้นขีดและชื่อเรียกภาษาจีนของตัวเลข  
เส้นขีด 笔画 ชื่อเรียก 名称 เส้นขีด笔画 ชื่อเรียก 名称 

1.丶 点 diǎn 6.┐ 横折 héngzhé 

2.一 横 héng 7.  竖弯 shùwān 

3.丨 竖 shù 8.乚 竖弯钩 shùwāngōu 

4.丿 撇 piě 9.  横折弯钩 héngzhéwāngōu

5.  捺 nà   

 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปหลักในการเขียนตัวเลขและชื่อเส้นขีดในอักษรจีน 

อักษรจีน หลักการเขียน เส้นขีด 

一 ใช้หลักในการเขียนข้อ2คือเส้นขีดจากซ้ายไปขวาดังนี้   横     
 

二 ใช้หลักในการเขียนข้อ2คือเส้นขีดจากซ้ายไปขวาและข้อ5จากบนลงล่างดังนี ้

    

横        
 

三 ใช้หลักในการเขียนข้อ2 คือเส้นขีดจากซ้ายไปขวาและข้อ5จากบนลงล่าง

ดังน้ี  

横     
 

四 ใช้หลั กการเขียน ข้อ8 เขียน ด้านนอก  แล้ ว ขีด ด้ าน ใน  แล้ วค่ อย ขีด

ปิด  

竖、横折、撇、

竖弯、横  

五 ใช้ หลั กการเขียน ข้อ1เส้ นนอนก่ อน เส้น ต้ั งและข้อ5จากบนลงล่ าง

ดังน้ี  

横、竖、横折、

横 

六 ใช้หลักการเขียนข้อ5จากบนลงล่างและข้อ3เส้นลากลงทางซ้ายก่อนเส้นลาก

ลงทางขวาดังนี้  

点、横、撇、点 
 

七 ใช้หลักการเขียนข้อ1เส้นนอนก่อนเส้นต้ังดังนี้  横、竖弯钩 

八 ใช้หลักการเขียน ข้อ3 เส้นลากลงทางซ้ายก่ อน เส้นลากลงทางขวา

ดังน้ี  

撇、捺 
 

九 ใช้หลักการเขียนข้อ2 เส้นขีดจากซ้ายไปขวาดังนี้  撇、横折弯钩 

十 ใช้หลักการเขียนข้อ1เส้นนอนก่อนเส้นต้ังดังนี้  横、竖 
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 ดังนั้นเพ่ือท่ีจะใช้เกมมาพัฒนาทักษะด้านการเขียนนั้นต้องเริ่มจากลําดับขีดเป็นสําคัญ โดยใช้โปรแกรมMicrosoft 
Word ในการสร้างเส้นขีดของตัวอักษร โดยจะพิมพ์อักษรจีนและเลือกใช้ลักษณะข้อความเป็นแบบโปร่งแสง และใช้การแทรก

รูปร่างลูกศรวาดในตัวอักษรเพ่ือสร้างแนวทางเส้นขีดในภาษาจีนและใช้กล่องข้อความใส่ตัวเลขเพ่ือบอกว่าเส้นขีดนั้นอยู่ใน

ลําดับใด หากผู้เรียนอยู่ในระดับท่ีโตแล้วอาจจะไม่แทรกในส่วนของแนวเส้นขีดและลําดับของเส้นขีดได้ ตัดเส้นขีดอักษรและ

ระบายเส้นขีดด้วยสีท่ีต่างกัน เพ่ือดึงดูดความสนใจผู้เรียน  กิจกรรมเกมพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการเขียน การฟัง นั้นมี 1
กิจกรรมประกอบลําดับขีดเป็นตัวเลขดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การสร้างเส้นขีดโดยใช้โปรแกรมMicrosoft Word ในการสร้างเส้นขีดของตัวอักษรเลข3เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์เล่นเกม 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การสร้างเส้นขีดโดยใช้โปรแกรมMicrosoft Word ในการสร้างเส้นขีดของตัวอักษรเลข5เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์เล่นเกม 
 

 4.1 ประกอบลําดับขีดเป็นตัวเลข 
 

วัตถุประสงค์ของเกม ผู้เรียนสามารถฟังและเขียนตัวเลขภาษาจีน 1-10 ได้ 
คําศัพท์หลัก ตัวเลขภาษาจีน 1-10 
คําศัพท์เพ่ิมเติม  ชื่อเรียกเส้นขีด  
อุปกรณ์ ลําดับขีดติดแม่เหล็ก กระดานแม่เหล็ก 
วิธีการเล่น 1. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มหากนักเรียนมีจํานวนมาก ก็สามารถแบ่งกลุ่มเป็น3ถึง4กลุ่มขึ้นอยู่กับ ขนาดของ

ห้องเรียน  
   2. ครูพูดตัวเลขเป็นภาษาจีน ให้ในกลุ่มแข่งขันว่ิงมาติดอักษรจีนตัวเลขตามลําดับขีดบนกระดานให้เป็นตัวเลข

ตามท่ีครูสั่ง 
   3. เม่ือติดลําดับขีดจนเป็นตัวเลขท่ีสมบูรณ์ครบแล้ว คนถัดไปจะต้องเขียนตัวเลขบนกระดานอีกครั้ง โดยเขียนให้

รวดเร็วและลําดับขีดถูกต้อง 
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กติกา หนึ่งคนจะติดได้หนึ่งคร้ังหรือแค่หนึ่งลําดับขีดเท่านั้นแล้วต้องว่ิงไปต่อท้ายแถว เม่ือครบตามทุกลําดับขีดจนกลายเป็น

อักษรท่ีครูสั่ง ก็หยุดการติดกลุ่มใดติดเร็ว และถูกเป็นกลุ่มแรกได้คะแนน หากติดผิดลําดับครูจะดึงออกได้เลย ซ่ึงผู้เรียนจะต้อง
เริ่มใหม่ติดใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามลําดับขีดท่ีถูกต้อง 
 
3. บทสรุป 
 

บทความน้ี ได้นําเสนอการบูรณาการกิจกรรมเกมจํานวน 7 เกม ในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังตัวเลขภาษาจีน 2) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังและการอ่านตัวเลข

ภาษาจีน 3) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการอ่านตัวเลขภาษาจีน 4) กิจกรรมเกมฝึกทักษะด้านการฟังและการเขียนตัวเลข

ภาษาจีน การบูรการกิจกรรมเกมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนภาษาจีนนั้นค่อนข้างมีน้อยเพราะทักษะทางการเขียน

ค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ จึงควรบูรณาการเกมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในส่วนนี้เป็นอย่างย่ิง อุปกรณ์

เส้นขีดอักษรจีนท่ีมีสีสันจึงมีส่วนสําคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อย ในแต่ละกิจกรรมเกมน้ันสามารถนําไป

บูรณาการปรับใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีไม่ใช่เพียง

การบรรยายแต่คือการเล่นผ่านการเรียนรู้   
 

4. ข้อเสนอแนะ  
 

 นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น กิจกรรมท่ีสามารถทําให้ผู้เรียนนั้นสามารถจดจําตัวอักษรท่ีไม่ได้สร้างตามรูปร่าง

ลักษณะของส่ิงของ คือการสร้างสรรค์จินตนาการว่าอักษรจีนท่ีเห็นนั้นมีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดเพ่ือให้สามารถจดจําอักษรตัว

นั้นได้จากการจินตนาการ กิจกรรมนี้ไม่ใช่เกมแต่ก็ทําให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมศิลปะ  
   การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีนนั้นสามารถจัดได้หลากหลายเกม แต่ละเกมก็มี

เอกลักษณ์โดดเด่น ว่าสามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทักษะใดอีกส่วนสําคัญคือผู้สอนจะต้องไม่ลืมการบูรณา

การคําศัพท์เพ่ิมท่ีมีตัวเลขเกี่ยวของ เพ่ือให้เป็นการซํ้าความรู้เดิม และต่อยอดความรู้เพ่ิมอย่างไม่ซํ้าซากและจําเจการเชื่อมโยง

ตัวเลขเข้ากับคําศัพท์ท่ีมีตัวเลขมีคําศัพท์ดังนี้ 一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、

九月、十月、十一月、十二月、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
  

คะนึง สายแก้ว. (2542). ผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

ณัฎฐิรา ทัศน์แก้ว. (2549). การเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการเรียนทางด้านการฟังและความสนใจต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนกับการสอนปกติ ของนักศึกษา              
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

นภาพร พรมจันทร์. (2560). ผลการใช้เกมการศึกษาท่ีคัดสรรต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กประถมวัย. วิทยานิพนธ์สาขา

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
พรเพ่ิม เลิศวิทยาวิวัฒน์. (2556). การศึกษาการใช้แผนผังทางความคิดในการสอนตัวอักษรจีน.วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
ยุพิน จันทร์ศรี. (2546). ผลการมใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการ เรียนรู้คําศัพท์และความ

คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2. งานวิจัยสถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2528 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2556 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

วจีพร สุขสมบูรณ์. (2550). การสร้างชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมทางภาษาเรื่องLocal products in my 
sub-district.สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนด่านแม่คํามัน พิทยาคม.งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์. 
วิภารัตน์ อุปรินทร์.(2551).การพัฒนาความสามรถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่4 โดยใช้เกม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
สุระชัย พิชัยช่วง. (2546). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและการคงทนในการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูโดยใช้เกมและไม่ใช้เกม. วิทยานิพนธ์สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
สือ ย่ี. (2551). ผลการสอนโดยใช้เกมท่ีมีต่อความสามารถในการพูดภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์. วิทยานิพนธ์สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
อุไรวรรณ กองสีหา. (2551). การพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแบบ ร่วมมือการเรียนรู้

เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี. 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2529



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
สาขาวิจัยการศึกษาและงานประจําสู่งานวิจัย (EDR & RTR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2530 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2558 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีพื้นฐานในห้องปฏิบัตกิาร
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Development of Learning Activities of Fundamental Equipment and Chemicals 
in Chemistry Laboratory, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
 

รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ  
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
limpathomchaichan@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ  

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐาน  
ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เพ่ือศึกษาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อ และทักษะในการใช้งานเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 55 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด
การเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐาน ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ (แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 
0.38-0.76 และค่าอํานาจจําแนกรายข้อต้ังแต่ 0.43-0.71)  

ผลการวิจัยพบว่า การอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ ทําให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อ และมีทักษะ
ในการใช้งานเครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมีเพ่ิมข้ึน โดยมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 11.40  3.25 เป็น 

17.67  3.94 คิดเป็นร้อยละ 20.91  
 
คําสําคัญ: ชุดการเรียนรู้  เครื่องแก้ว  วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีพ้ืนฐาน  ห้องปฏิบัติการเคมี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2531



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2559 

Abstract 
 
 This research aims to 1) develop a learning set about laboratory glassware, equipment, instruments 
and basic chemical substances in the laboratories of the Department of Chemistry, Faculty of Science 
and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University and 2) to study students' knowledge and understanding 
about the laboratory glassware, and skill in using the laboratory glassware, equipment, instruments and 
basic chemical substances in the laboratories, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The samples of the research were 55 senior students of the Department of Chemistry. The 
research tools were the learning set, laboratory glassware, equipment, instruments and basic chemical 
substances in the laboratories and learning achievement test for evaluation of student’s understanding 
(30 items with 4 choices, difficulty index value between 0.38 and 0.76, and discrimination value between 
0.43 and 0.71).  

From the result, it was found that the training with the learning set enhances the students' knowledge 
and understanding about the laboratory glassware, and skill in using the laboratory glassware, equipment, 
instruments and basic chemical substances in the laboratories in the Department of Chemistry. The effective 
learning with significant difference between before and after learning (p<0.05). The students had the 

higher average scores from 11.40  3.25 to 17.67  3.94, increasing about 20.91%.  
 
Keywords: learning set, glassware, equipment, basic chemical substances, chemistry laboratory 
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1. บทนํา  
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

ควบคู่กับการทําปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ เป็น

ต้น ให้กับท้ังนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทําปฏิบัติการทางเคมีจะต้องมี

การใช้เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีต่าง ๆ ในการทดลองอยู่เสมอ ซ่ึงเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีท่ี
มีอยู่  ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี มีอยู่หลายประเภท หลายรายการ (เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ มีมากกว่า 50 
รายการ และสารเคมีมีมากกว่า 500 รายการ) โดยเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีนั้นมีชื่อเฉพาะที่ใช้ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีลักษณะการนําไปใช้งานที่แตกต่างกัน การนําเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือไปใช้งาน
ผิดประเภท หรือผิดขั้นตอน อาจทําให้เคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือนั้นเกิดชํารุดเสียหาย และไม่สามารถนํามาใช้งานได้
อีก นอกจากนี้ ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี มีสารเคมีหลายรายการท่ีมีชื่อคล้ายกัน เช่น โซเดียมซัลไฟด์ (Sodium sulfide; 
Na2S) โซเดียมซัลไฟต์ (Sodium sulfite, Na2SO3) โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate; Na2SO4) เป็นต้น และสารเคมีแต่ละ

ชนิดมีความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงนักศึกษาควรท่ีจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีท่ีนํามาใช้ด้วย การนําสารเคมีคนละ
ชนิดมาใช้ทําการทดลอง อาจทําให้เกิดอันตรายกับตัวนักศึกษาเอง ทําให้ผลการทดลองผิดพลาด และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมาเรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมี (โดยผู้วิจัยท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์

ประจําห้องปฏิบัติการเคมี) พบว่า การเรียนวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในบางโรงเรียนมีข้อจํากัด ทําให้นักเรียน

อาจจะไม่ได้ทําการทดลองทางเคมี นักเรียนจึงไม่มีความรู้พ้ืนฐาน และไม่มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมี
ต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนท่ีสูงข้ึนในระดับอุดมศึกษา ทําให้นักศึกษาบางคนเรียกชื่อเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
สารเคมีไม่ถูกต้อง หลายคนไม่ทราบชื่อเฉพาะท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และบางคนไม่ทราบวิธีการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

บางชนิด เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมี และ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการเคมีด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามคู่มือการทดลอง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับเครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อ (ท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมีทักษะท่ีถูกต้องในการใช้งาน

เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้เร่ือง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อ และทักษะในการใช้งานเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
สารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมี ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning package) 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมท่ีผู้สอนสร้างข้ึนในลักษณะของสื่อผสม เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดี เป็นท่ีได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ผู้เรียนเป็นสําคัญ ปรับบทบาทผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวก ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อนวัตกรรมท่ี

ช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ (บุญโรม ดอมไธสง, 2559: 15) 
คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังน้ีคือ 
1) คุณค่าต่อตัวผู้เรียน ได้แก่ 
 (1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ตามความสนใจ ตามอัตถภาพ โดยคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 (2) ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ และผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 (3) เป็นอิสระในการเรียน ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาสิ่งท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นอิสระ

ปราศจากผู้สอน เรียนได้ในเวลาท่ีต้องการ ไม่จํากัดสถานท่ี 
 (4) ได้ฝึกและรู้คําตอบทันที และสามารถทําความเข้าใจใหม่ได้ ตอบผิดไม่มีใครเยาะเย้ย 
 (5) ฝึกทักษะการอ่าน ไม่ต้องคอยให้ผู้สอนอธิบาย ไม่ต้องเบื่อท่ีผู้สอนอธิบายซํ้าซาก 
 (6) สีสันจากภาพในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนสนใจ ไม่เบื่อ ได้รับคําแนะนําในการทํากิจกรรมแสวงหา

ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
 (7) การทํากิจกรรมผู้เรียนสามารถรู้ผลทันที เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากศึกษาค้นคว้าต่อไป 
2) คุณค่าของผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
 (1) สร้างความม่ันใจและช่วยลดภาระของผู้สอน 
 (2) ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์ท่ีซับซ้อน มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ไม่

สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ 
 (3) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 (4) สามารถใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนไม่ทันได้ 
 (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะผู้เรียนสามารถนําชุดกิจกรรมไป

เรียนได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา (ลาวรรณ  โฮมแพน, 2550: 1) 
 

3.2 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 

3.2.1 เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ 
เคร่ืองแก้ว (laboratory glassware) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีทํามาจากแก้ว ใช้สําหรับทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์

และงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยา (Wikipedia, 2016)  
รายการเครื่องแก้วและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (glassware and equipment) ท่ีพบได้ท่ัวไปในห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ กระบอกตวง (graduated cylinder) บีกเกอร์ (beaker) แท่งแก้วคน (stirring rods) ขวดฉีดน้ํากลั่น (wash bottle) 
ขวดรูปชมพู่หรือขวดรูปกรวย (Erlenmeyer flask) หลอดทดลอง (test tube) ช้อนตักสาร (spatula) กระจกนาฬิกา (watch 
glass) ถ้วยระเหยสาร (evaporating disk) หลอดหยด (dropper) เป็นต้น (Glassware Chemical, 2552) 

3.2.2 สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
สารเคมี คือ สสารหรือวัสดุท่ีได้ใช้ หรือได้จากกระบวนการเคมี เป็นธาตุหรือสารประกอบท่ีมีสูตรโครงสร้างทาง

เคมี และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตัว (Synchrotron Light Research Institute, 2552: 3) สารเคมีทุกชนิดส่วนใหญ่

จะมีอันตราย ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและปริมาณท่ีได้รับ 
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3.2.3 ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นห้องท่ีใช้สําหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ภายในห้องจะมีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การทดลอง เช่น เครื่องแก้ว หลอดทดลอง กล้องจุลทรรศน์ และเคร่ืองมือในการทดลองอ่ืน ๆ อีกมากมาย (อมรเทพ  สุรินทร์วงศ์, 
2544) ห้องปฏิบัติการ (laboratory) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (lab) พบได้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม   
 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ศิริญา เกียรติบุญศรี (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ด้านทักษะ

การเตรียมสารเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ด้วยวิธีการอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจํานวน 25 คน เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า จากการทําแบบทดสอบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 11.16 
เป็น 20.2 คะแนน ซ่ึงคะแนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงว่า วิธีการจัดอบรมสามารถพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกชื่อภาษาอังกฤษของสารเคมีและเคร่ืองมือทางอุตสาหกรรม

อาหารให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี 
  วนารี อ้างอิง (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานอย่างถูกวิธี ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการใช้อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ มีความคล่องแคล่วต่อการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างมีความชํานาญ กล้าท่ีจะใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึง
ทําให้ผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนน้อยลง ส่งผลให้ในการเรียนเคมีท่ีมีการทดลองเป็นไปอย่างราบรื่น เม่ือวิเคราะห์ดัชนี

ประสิทธิผล ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 0.27 หรือคิดเป็นร้อยละ 27 
 จิรฐา เทือกเถา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานการเรียนเร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะภาค 
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเคมี

ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จํานวน 20 คน 
ผลการวิจัยพบว่า จากการใช้นวัตกรรม นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงก่อนการใช้นวัตกรรม มีนักเรียนท่ีสามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 35 หลังการใช้นวัตกรรม มี
นักเรียนท่ีสามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 95 ทําให้สามารถจัดเตรียมสารและเรียนรู้ในหน่วย

การเรียนรู้เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 หมู่เรียน 61/17 และ 61/38 จํานวนท้ังหมด 55 คน  
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ 
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

 1) ชุดการเรียนรู้เร่ือง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 2) แบบประเมินคุณภาพเบื้องต้นของชุดการเรียนรู้  
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 3) แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ  
 2) แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
4.3.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1) การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ มีขั้นตอนคือ 

 (1)  ศึกษาคู่มือปฏิบัติการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
 (2)  ดําเนินการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมี
พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี โดยจัดทําเป็นเอกสารเล่มเล็ก  
 (3) ทําการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของชุดการเรียนรู้ โดยนําชุดการเรียนรู้ท้ังหมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 คน ประเมินเพ่ือหาคุณภาพเบื้องต้น 3 ด้าน นําคะแนนประเมินท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC 
 (4) ทําการปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปทดลองใช้ 
 (5) นําชุดการเรียนรู้ท่ีแก้ไขแล้วไปทําการทดลองแบบ 1 : 1 โดยสุ่มจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และ
ไม่เคยใช้ชุดการเรียนรู้มาก่อน เพ่ือตรวจสอบภาษาท่ีใช้ ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซักถามความเข้าใจ
ในการใช้ชุดการเรียนรู้ แล้วนํามาแก้ไขข้อบกพร่อง 
 (6) เม่ือทําการปรับแก้ไขชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว นําชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 หมู่เรียน 61/17 และ 61/38 จํานวน 55 คน 
 2) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ มีขั้นตอนคือ 

 (1) ทําการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 (2) ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ความตรงทางโครงสร้าง 
(Construct Validity) ของข้อคําถามแต่ละข้อ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยนําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แล้ว
นําคะแนนประเมินท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.67 และ 1.00 (เฉลี่ย 0.956) แสดงว่าคุณภาพเบื้องต้นของ

แบบทดสอบสามารถนําไปใช้ได้ 
 (3) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปวิเคราะห์หา

ความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หมู่เรียน 59/26 และ 58/29 ท่ีคัดเลือกแบบสุ่ม จํานวน 21 คน ทําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน แล้วตรวจให้คะแนน 
คําตอบท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน คําตอบท่ีตอบผิดให้ 0 คะแนน แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจ
จําแนกเป็นรายข้อ  
 (4) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38 - 0.76 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.43 - 0.71 
มาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจสําหรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

4.3.2 ศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้อง 
ปฏิบัติการเคมี มีขั้นตอนคือ 
 1) ชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
วิธีการประเมินผล และให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้  
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 2) จัดอบรมในช่วงเวลาว่างของนักศึกษาคร้ังละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 คร้ัง รวม 6 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความรู้

และฝึกทักษะการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
สไลด์ประกอบคําบรรยาย และวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองแก้วต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี ประกอบการจัดอบรมใน

แต่ละคร้ัง 
 3) หลังจากจัดกิจกรรมอบรมจํานวน 6 ชั่วโมง ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ และทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
 4) ทําการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเรียน และ
วิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

(ภาพท่ี 1) ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ได้แก่ (1) เครื่องแก้ว (laboratory glassware) ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี (2) วัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี (3) เคร่ืองมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี (4) สารเคมี (chemical 
substance) ในห้องปฏิบัติการเคมี (5) แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจ และ (6) สไลด์ประกอบคําบรรยายโดยใช้โปรแกรม

การนําเสนอ Microsoft PowerPoint จัดทําเป็นเอกสารเล่มเล็ก (ขนาดครึ่งเอ 4) เพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้งาน ภายในมี

ภาพประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา และช่วยอธิบายให้เข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน 
 

           
 

ภาพที่ 1 ชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมีท่ีพัฒนาข้ึน 
 

 ผู้วิจัยได้ทําการหาคุณภาพเบื้องต้นของชุดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจประเมินเพ่ือหาคุณภาพเบ้ืองต้น 
3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านเนื้อหา ด้านท่ี 2 ด้านภาพประกอบและการจัดรูปเล่ม และด้านท่ี 3 กิจกรรม / สื่อ / วัสดุอุปกรณ์

ประกอบการเรียน แล้วนําคะแนนประเมินท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC พบว่า มีค่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ +1 ในทุกด้าน แสดงว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าชุดการเรียนรู้เร่ือง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกด้าน และสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
  

5.2 ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ
เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ชุดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 หมู่เรียน 61/17 และ 61/38 จํานวน 55 คน ในช่วงเวลาว่างของนักศึกษาคร้ังละ 1 
ชั่วโมง เป็นเวลา 6 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง โดยได้ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ชุดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ

เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน จากตารางท่ี 1 พบว่า การอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เท่ากับ 11.40  3.25 คะแนน แต่ภายหลังจากการอบรมด้วยชุดการเรียนรู้เป็นเวลา 6 
ชั่วโมงแล้ว คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 17.67  3.94 คะแนน กล่าวคือ การอบรมด้วยชุดการเรียนรู้ 
ทําให้กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.91  
 

ตารางท่ี 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
การทดสอบ  ค่าคะแนนเฉล่ีย 

ก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 

11.40b3.25 
17.67a3.94 

หมายเหตุ a และ b ในแนวต้ังท่ีมีตัวอักษรกํากับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอบรมใช้ชุดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อยู่ระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่ระดับ

ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจและการนําไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (4.17  0.62) แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้เร่ือง เคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี จะช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชื่อ และมีทักษะในการใช้งานเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีท่ี
มีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี เพ่ิมมากข้ึน และยังพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการให้จัดกิจกรรมอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 92.73 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 
ด้านที่ ประเด็นความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 
2 
3 

วิทยากร 
สถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ 

4.570.57 
4.520.59 
4.170.62 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

ชุดการเรียนรู้เรื่อง เคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน สําหรับอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเคมี เป็นเวลา 
6 ชั่วโมง ภายหลังการอบรม พบว่า นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนจาก 11.40  3.25 
คะแนน เป็น 17.67  3.94 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 20.91 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริญา 
เกียรติบุญศรี (2559, บทคัดย่อ) ท่ีได้อบรมทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกชื่อสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรม

อาหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ วัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ข้อ พบว่า การอบรมทําให้

นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 11.16 เป็น 20.20 คะแนน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรฐา เทือกเถา (2554, 
บทคัดย่อ) ท่ีได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เพ่ือเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานการเรียนเร่ือง 
ปริมาณสารสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 
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จํานวน 20 คน พบว่า มีนักเรียนท่ีสามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 95 แสดงว่า 
นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อยู่ระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจด้านความรู้

ความเข้าใจและการนําไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (4.17  0.62) แสดงว่า ชุดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และสารเคมีพ้ืนฐาน ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียกชื่อ และ 
มีทักษะในการใช้งานเคร่ืองแก้ว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี เพ่ิมมากข้ึน 

 
7. ข้อเสนอแนะ  
 

7.1 การนํากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและเพ่ิมเติมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ

ทันสมัยอยู่เสมอ และสิ่งสําคัญคือการให้ผู้เรียนได้เห็น ได้สัมผัส และได้ทดลองใช้เครื่องแก้ว วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือพ้ืนฐาน

ของจริงท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 
7.2 ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติม โดยนํากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจํา R to R ปีงบประมาณ 
2560 ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีเป็นกําลังใจ ให้ความร่วมมือ

และคําแนะนําต่าง ๆ ตลอดการทําวิจัยเป็นอย่างดี 
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การพัฒนารปูแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัตกิารสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

Development of Classification and Waste Management in Chemistry 
Laboratory, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
 

ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ 

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

pomthip255016@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี สาขา 
วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 1) สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานและ
ปัญหาการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดับเกี่ยวกับการจัด
ของเสียในห้องปฏิบัติการท่ีได้ดําเนินการกับผู้ร่วมกระบวนการวิจัยท่ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 2) ศึกษาข้อมูลการแยกประเภท
และการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการ 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทและการจัดการ
ของเสียห้องปฏิบัติการให้กับผู้ร่วมกระบวนการวิจัย 4) พัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
โดยกําหนดตําแหน่งท่ีวางของเสียพร้อมทําสัญลักษณ์และติดป้ายกํากับประเภทของเสียรวมถึงจัดหาวัสดุรองรับประเภทของ
เสียแยกกลุ่มตามความเป็นอันตราย 5) ทดลองใช้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 6) ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
จากการวิจัยสามารถพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยแยกของเสียออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) เครื่องแก้วแตกและภาชนะปนเปื้อนให้ท้ิงในถังขยะสําหรับเศษแก้วแตก จากนั้นนําส่งบริษัทรับกําจัด 2) ของเสียสารเคมี
และวัสดุปนเปื้อนให้จําแนกประเภทและระดับความเป็นอันตรายหากเป็นของเสียไม่อันตรายทิ้งถังขยะท่ัวไป หากเป็นของเสีย
อันตรายให้แยกตามกลุ่มของเสียแล้วนําส่งบริษัทรับกําจัด จากการทดลองใช้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสีย
จากห้องปฏิบัติการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีระดับสูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการแยกประเภท
และการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ดังนั้นรูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการสามารถ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการทิ้งของเสียปนเปื้อนสารเคมีได้และการกําจัดของเสียยังสามารถลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ห้องปฏิบัติการได้ 
 
คาํสําคัญ: รูปแบบการแยกประเภท  การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี 
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Abstract 
 
 The objectives of this research was to develop the classification and waste management from 
the chemistry laboratory at Division of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom 
Rajabhat University. The methodology was sequentially as follows: 1) To survey a classification and 
waste management 2) To survey a basic data and a problem of the classification and waste management 
from the chemistry laboratory using a 5-Heidonic scale satisfaction questionnaire with the chemistry 
students as a participant 3) To organize a workshop of the chemical searching and the use of chemical 
storage to the same participants 4) To develop the classification and waste management from the chemistry 
laboratory by waste positioning, symbol and tag classified the waste types including the preparation of 
the container classified the hazard group. 5) To apply the classification and waste management from 
the chemistry laboratory for 3 months 6) To evaluate the satisfaction of the same participants using the 
5-Heidonic scale satisfaction questionnaire after using the classification and waste management from 
the chemistry laboratory. From the research result, it can be classified to 2 types: 1) The broken glasses 
and contaminated containers must be classified and delivered to the waste disposal company. 2) The 
waste and contaminated containers must be classified by the level of dangerous. The non-harmful items 
can drop to the bin, and the dangerous items must be separated and delivered to the waste disposal 
company. From the research, we also found that, after applying the classification and waste management 
the participants had higher satisfaction than that obtained from before classification and waste management. 
Therefore, this classification and waste management can be used to reduce the environment problems 
from the disposal of waste contaminated with the chemicals. And the storage of the chemical waste can 
also reduce the accidents from the laboratory.  
 
Keywords: classification, waste management in Chemistry laboratory 
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1. บทนํา  
 

 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 
หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) เคมีและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เคมี ท้ัง 2 หลักสูตรต้องเรียนรายวิชา
ทฤษฏีและปฏิบัติการ ในการทําปฏิบัติการต้องใช้สารเคมีซ่ึงทําให้เกิดของเสียจากห้องปฏิบัติการจึงจําเป็นต้องมีการ            
แยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนจากการท้ิงสารเคมีลงในอ่างล้าง รวมถึงการคัดแยกเครื่องแก้วแตกออกจากขยะท่ัวไปเพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ท้ังนี้สาขาวิชาเคมียังไม่มีรูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการท่ีถูกต้องตามหลัก

วิชาการทําให้มีขวดแก้วและขวดพลาสติกของสารเคมีท่ีใช้หมดแล้วสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงการสร้างรูปแบบทําให้

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน หาไม่มีรูปแบบก็ไม่มีระบบการจัดการกับ          
เครื่องแก้วแตก ส่งผลให้เกิดอันตรายกับแม่บ้านและผู้เก็บขยะภายนอก ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ           
แยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 สารเคมีอันตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย

หมายถึง สารประกอบ สารผสม ซ่ึงอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้  
1. มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทําให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  
2. ทําให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทําปฏิกิริยาท่ีรุนแรงเป็นตัวเพ่ิมปริมาณออกซิเจนหรือไวไฟ  
3. มีกมัมันตภาพรังสี (พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ, 2560: 3) 
 

  3.1 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
     ของเสียจากห้องปฏิบัติการหมายถึง สิ่งท่ีไม่ใช้แล้วซ่ึงเกิดจากการทําการทดลองในห้องปฏิบัติการเช่น การตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์สารตัวอย่าง การวิจัยหรืออ่ืน ๆ ดังนั้นก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจําเป็นต้องมีการกําจัดอย่างถูกวิธีหากขาดการ

จัดการท่ีเหมาะสมจะเกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการประกอบด้วย การคัดแยก
ประเภทของเสีย การจัดเก็บของเสียและการเก็บรวบรวมของเสียก่อนส่งกําจัดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน (ลลิตา        
วีระเสถียร และบุญตา ฉัตร์วีระสกุล, 2560 :12) 
  3.1.1 การคัดแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ นอกจากจะทําให้การกําจัดทําได้ง่ายและปลอดภัยย่ิงขึ้นแล้ว 
ยังลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียอีกด้วย การคัดแยกของเสียสามารถเลือกใช้วิธีท่ี เหมาะสมตามประเภทของเสีย           
คุณสมบัติความเป็นอันตรายหลักของสารนั้น ๆ ได้แก่ คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิดและการออกซิไดซ์ คุณสมบัติรองท่ีนํามา

พิจารณาได้แก่ความเป็นพิษ การกัดกร่อน ของเสียติดเชื้อ ของเสียกัมมันตรังสีเป็นต้น โดยต้องศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมีแต่ละประเภทและของเสียท่ีเกิดข้ึนจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จําแนกตามประเภทและระดับความเป็นอันตรายดังนี้  
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  1) ของเสียประเภทท่ีไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) หรือของเสียอันตรายตํ่าเช่น 
ถุงพลาสติก กระดาษชั่งสาร กระดาษทิชชู กระดาษปูโต๊ะภายในห้องปฏิบัติการ วัสดุท่ีทําจากพลาสติกและวัสดุท่ีไม่เป็น

อันตราย พลาสติกท่ีรีไซเคิลได้ (Recyclable Plastic Product) ได้แก่ขวดพลาสติกสําหรับใส่อาหารเลี้ยงเชื้อและขวด

พลาสติกสําหรับใส่สารเคมีท่ีไม่มีอันตรายเป็นต้น  
  2) ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่จะเป็นของเสียอันตรายท่ีเป็น

ของเหลวหรือของแข็งโดยจัดกลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มไซยาไนด์ กลุ่มปรอท กลุ่มสารอินทรีย์ กลุ่มออกซิแดนซ์ กลุ่มโลหะ                
กลุ่มกรด-เบส และของเสียกลุ่มพิเศษได้แก่ของเสียติดเชื้อจุลินทรีย์ ของเสียกัมมันตรังสีหรือของเสียท่ีเป็นสารพิษอ่ืน ๆ  
  3.1.2 การรวบรวมและการจัดเก็บของเสีย ควรแยกเก็บของเสียสารเคมีไว้ในห้องเก็บของเสียหรือตู้ควันโดยเฉพาะ

เพราะหากภาชนะบรรจุมีการร่ัวไหลหรือหกหล่น อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง เกิดเป็นก๊าซพิษปริมาณมากจนก่อให้เกิดเพลิง

ไหม้หรือระเบิดข้ึนได้ หากเป็นของมีคมให้ท้ิงในกล่องพลาสติกท่ีแน่นหนา ขยะท่ีปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อจุลชีพให้ท้ิงใน         
ถุงขยะสีแดง ขยะกัมมันตภาพรังสีให้ท้ิงในถุงรองรับเฉพาะของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขยะสารพิษและยาเคมีบําบัดให้ท้ิง

ในถุงขยะสีเหลืองพร้อมระบุชนิดของขยะให้ชัดเจนดังภาพท่ี 1 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างภาชนะบรรจุขยะประเภทของมีคม (A)  ขยะติดเชื้อ (B) และขยะสารเคมีท่ีเป็นพิษ  (C) 
ที่มา: วงศ์วรุตม์  บุญญานุโกมล และจุฬาลักษณ์ บางเหลือ, 2557: 28 

 

  3.1.3 การบําบัดและกําจัดของเสีย  
            การบําบัดของเสียก่อนส่งกําจัดหมายถึง การบําบัดของเสียอันตรายที่ไม่สามารถกําจัดได้เองเบื้องต้นก่อนส่งบริษัท

หรือหน่วยงานท่ีรับกําจัดเพ่ือลดความเป็นอันตรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง การบําบัด (Treatment) สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 5 ประเภทได้แก่  
1) การบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี เพ่ือทําให้ของเสียอันตรายลดความอันตรายลง

ความสามารถในการละลายตํ่าลงมีความคงตัวมากข้ึนได้แก่  การทําให้สารละลายกรดและด่างมีสภาพเป็นกลาง การแยกโลหะ

หนักออกจากน้ําด้วยการตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) แล้วนําตะกอนไปทําการฝังกลบ   
2) การบําบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพใช้ในการกําจัดของเสียท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทาง

ชีวภาพ กระบวนการบําบัดทางชีวภาพท่ีนํามาใช้มีท้ังกระบวนการแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน 
3) การปรับเสถียร (stabilization/solidification) เป็นการผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเข้ากับของเสียเพ่ือให้เกิด

โครงสร้างท่ีของเสียถูกจับไว้ทําให้ของเสียถูกชะล้างละลายออกมาได้น้อยลง ตะกอนท่ีผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนํามา

ทดสอบสมบัติการถูกชะล้างภายใต้สภาวะมาตรฐานก่อนนําไปฝังกลบ สารละลายท่ีผ่านการชะล้างของเสียแล้วจะต้องมีสาร

ปนเปื้อนตํ่ากว่าปริมาณท่ีกําหนดไว้ 
4) การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง (incineration) การบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีไม่สามารถ

ทําลายของเสียอันตรายบางชนิดได้เช่นน้ํามัน สารปราบศัตรูพืชบางชนิด ตัวทําลลายอินทรีย์ สารเคมีท่ีเสื่อมคุณภาพ            
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จึงจําเป็นต้องทําการกําจัดโดยการนํามาเผาท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือให้ของเสียเปลี่ยนสภาพเป็นเถ้าแล้วนําเถ้านี้ไปฝังกลบต่อไป

เตาเผาจะต้องมีการปรับอัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่เหมาะสมนอกจากน้ี จะต้องมีเคร่ืองฟอกอากาศซํ้าเช่น เคร่ืองดักฝุ่น 
เครื่องกําจัดไอกรดด่างก่อนปล่อยอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม 

5) การฝังกลบแบบปลอดภัย ต้องมีการป้องกันการร่ัวซึมของน้ําและสารอันตรายอย่างรัดกุมมาก มีการบดอัด

ด้วยดินเหนียวซ่ึงมีอัตราการไหลซึมของน้ําตํ่า กรณีหลุมฝังของ GENCO มีอัตราการไหลซึมของน้ําชั้นดินเหนียวตํ่ากว่า 10-7 
ซม./วินาทีจากนั้นจึงปูด้วยแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกเช่น แผ่น HDPE จํานวน 2 ชั้นเหนือชั้นแผ่นยางแต่ละชั้นเป็นชั้นระบาย

น้ําซ่ึงอาจเกิดการร่ัวไหลลงมาน้ําเหล่านี้จะไหลลงท่อเพ่ือรวบรวมนํามาบําบัดภายนอกต่อไป เม่ือฝังกลบกากของเสียจนเต็ม

หลุมแล้วต้องทําการปิดหลุมด้วยดินอัดแน่นต่อจากนั้นปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ปูทับด้วยดินอีกชั้นแล้วปลูกพืช

คลุมดินไว้เพ่ือลดการชะล้างพังทลายหน้าดินไป (ภัทรลภา ฐานวิเศษ, มปป) 
  

   3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ประเสริฐ ภวสันต์และคณะ (2552) ได้จัดโครงการศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายเป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเพื่อให้เกิดระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ

และย่ังยืน ได้ดําเนินกิจกรรม 4 ด้านได้แก่การปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ฐานข้อมูลรหัสอ้างอิงต่าง ๆ ของสารเคมี 
ฐานข้อมูลสารเคมีท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายไทย ฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลเอกสารความปลอดภัย (MSDS) และ
คําแนะนําความปลอดภัย (SG) และฐานข้อมูลโรคท่ีเกี่ยวข้องการทํางานและสารเคมี  
  ศิริศักด์ิ คัมภิรานนท์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการ

จําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่ี

ผู้ใช้งานสามารถสร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ค้นหาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและสั่งทําเอกสารข้อมูล

ความปลอดภัยของสารเคมี โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทํางานได้อย่างประสบผลสําเร็จตามท่ีออกแบบไว้เม่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ท่ีใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการทํางานเป็นประจําในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสี จํานวน 30 คน ทดลองใช้งาน

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือวัดความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวพบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน

และรายงานเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและฉลากสารเคมีในระดับมาก  
  อุดมวิชช์ พลเยี่ยมและคณะ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยจากการดําเนินโครงการ พบว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 73 แห่ง จํานวน 205 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่นดังนี้ 
ด้านการจัดเก็บสารเคมี 0.80 ด้านการใช้สารเคมี 0.75 ด้านการกําจัดสารเคมี 0.84 ด้านการป้องกันอันตรายจากสารเคมี 0.79 
และรวมท้ังฉบับ 0.82  
   สุวัฒน์ ศิวาคม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิผลของคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีท่ีผลิตข้ึนควรมีเนื้อหาท่ีครบถ้วนอ่านเข้าใจง่าย              
มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก จากผลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีก่อนได้รับคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เท่ากับ 8.65 คะแนน หลังได้รับคู่มือความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านความปลอดภัยเท่ากับ 9.30 คะแนน ดังนั้นนักศึกษาจึงมี

ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีมากขึ้นเม่ือได้รับคู่มือท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีท่ี 3 จํานวน 34 คน 
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจ 5 ระดับและได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ในแบบสอบถามท่ีใช้แบ่งออกเป็น  4 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ ชั้นปีและสาขาวิชา 
 ส่วนท่ี 2 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการเคมี สาขาวิชาเคมี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ (ชั้น 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ส่วนท่ี 4 สิ่งท่ีต้องการให้พัฒนา/ปรับปรุง 
 

 4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการ  
2. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานและปัญหาการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจ  
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทและการจัดการของเสียห้องปฏิบัติการให้กับผู้ร่วม

กระบวนการวิจัย 
4. พัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ พร้อมกําหนดตําแหน่งท่ีวางของ

เสียและทําสัญลักษณ์ป้ายกํากับประเภทของเสีย  
5. ทดลองใช้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 3 เดือน                  
6. ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ได้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
วิเคราะห์ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลัง      

การใช้รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
5. ผลการดําเนินการวิจัย 
 

   จากแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
พบว่าสิ่งท่ีผู้ร่วมกระบวนการวิจัยต้องการให้พัฒนาปรับปรุง ดังน้ี  

   1. มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยประจําห้องปฏิบัติการ 
  2. มีการคัดแยกขยะห้องปฏิบัติการแยกจากขยะท่ัวไป 
   3. มีตําแหน่งจัดเก็บขวดสารเคมีท่ีใช้งานหมดแล้ว แยกอย่างชัดเจน 
   จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี

ดังน้ี 
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5.1 รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ จากการพัฒนารูปแบบการแยกประเภท

และการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ทําให้ได้รูปแบบการแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการดังภาพท่ี 2 และ 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียของห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเคมี หลังการพัฒนารูปแบบการแยก

ประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
 

 5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการด้านความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยมี

ประเด็นความพึงพอใจท้ังหมด 5 ข้อคือ 1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ 2) มีการคัดแยกประเภทของเสีย

จากห้องปฏิบัติการ 3) มีการกําหนดพ้ืนท่ี/บริเวณจัดเก็บของเสียอย่างชัดเจน 4) มีป้ายฉลากระบุชนิดของเสียประเภทสารเคมี

ของเสียไม่อันตราย 

ส่งบริษัทรบักาํจัดของเสียท่ีมใีบอนุญาต 

ของเสียสารเคมแีละวัสดปุนเป้ือน 

จําแนกประเภทและระดับความเป็นอันตราย 

ถังขยะสําหรับท้ิงเศษแก้วแตก 

ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

เครื่องแกว้แตก/ภาชนะปนเปื้อน 

ของเสียอันตราย 

ถังขยะท่ัวไปท่อน้าํท้ิง ของแข็ง/ของเหลวท่ีจัดกลุ่มได ้

กลุ่มสารอินทรีย์ กลุ่มออกซิแดนซ์ กลุ่มโลหะ 

ส่งบริษัทรบักาํจัดของเสียท่ีมใีบอนุญาต 
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ไว้ท่ีขวดจัดเก็บอย่างชัดเจนและ 5) มีป้ายฉลากระบุตําแหน่งจัดเก็บขวดแก้วและขวดพลาสติกของสารเคมีท่ีใช้หมดแล้วเพ่ือรอ

บริษัทรับกําจัด พบว่าก่อนการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยท้ัง 5 ข้อ ในระดับน้อยและปานกลางโดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.26, 2.29, 2.71, 2.59 และ 2.53 
ตามลําดับ และหลังการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏฺบัติการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยท้ัง 5 ข้อ ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18, 4.82, 5.00, 4.18 และ 
4.62 ตามลําดับดังแสดงภาพท่ี 4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของ

เสียจากห้องปฏิบัติการด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

5.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  
จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ               

โดยมีประเด็นความพึงพอใจท้ังหมด 4 ข้อ คือ 1) มีการรวบรวมและจัดเก็บของเสียประเภทสารเคมีจากห้องปฏิบัติการตาม

ประเภทและระดับความเป็นอันตรายก่อนส่งบริษัทรับกําจัด 2) มีภาชนะรองรับสําหรับท้ิงเศษแก้วแตกจากห้องปฏิบัติการ              
3) มีถังขยะแยกชนิดของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยแยกออกจากขยะท่ัวไป และ 4) มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(SDS) ไว้ประจําห้องปฏิบัติการ พบว่าก่อนการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการมีความ                
พึงพอใจด้านความปลอดภัย 4 ข้อ ในระดับน้อยและน้อยท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18, 2.56, 2.32 และ 1.00 
ตามลําดับและหลังการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏฺบัติการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ             
พึงพอใจด้านความปลอดภัยท้ัง 4 ข้อ ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 4.94, 5.00 และ 4.29 ตามลําดับ
ดังแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของ

เสียจากห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
 

5.4 สิ่งท่ีต้องการให้พัฒนา/ปรับปรุง 
หลังจากการพัฒนารูปแบบการแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการวิจัยมีความพึงพอใจในระดับมาก

ท่ีสุดและไม่มีสิ่งท่ีต้องการให้พัฒนา/ปรับปรุง 
 

6. บทสรุป 
 

  จากผลการวิจัยคร้ังนี้สรุปได้ว่า รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถแยกประเภทของเสียออกเป็น 2 ประเภทคือ              
1) เครื่องแก้วแตกและภาชนะปนเปื้อนให้ท้ิงในถังขยะสําหรับเศษแก้วแตก จากนั้นนําส่งบริษัทรับกําจัด 2) ของเสียสารเคมี
และวัสดุปนเปื้อนให้จําแนกประเภทและระดับความเป็นอันตราย หากเป็นของเสียไม่อันตรายท้ิงถังขยะท่ัวไป หากเป็นของเสีย

อันตรายให้แยกตามกลุ่มของเสียแล้วนําส่งบริษัทรับกําจัด ซ่ึงจากการใช้รูปแบบดังกล่าวทําให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุดและยังสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการท้ิงของเสียปนเปื้อนสารเคมีได้และการกําจัดของเสียยัง

สามารถลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการได้ 
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การประยุกตใ์ช้กูเก้ิลไดร์เพื่อการเก็บรกัษา การเผยแพรแ่ละการสืบคน้เอกสารสําคญั 
ในงานด้านสารบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศ คําสั่ง กฎระเบียบและข้อบังคับ  

ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
The Appling of Google Drive for Storage and searching the Important 
Documents in Correspondence Work, in Particularly, Announcements, 

Administrative Order, Rules and Regulations of the National Laboratory 
Animal Center, Mahidol University 

 

กัลยากร สุขสวัสด์ิ 
 

งานสนับสนุนท่ัวไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
kanyakorn.suk@mahidol.edu  

 
บทคัดย่อ  

 
หน่วยสารบรรณ งานสนับสนุนท่ัวไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยท่ีให้บริการทางด้าน

เอกสารท่ีมีการเวียนเข้ามาท้ังจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เอกสารซ่ึงเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ รวมถึงการจัดทําประกาศ คําสั่ง ท่ีเป็นการบริหารจัดการ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการทํางาน เอกสารบางชนิดมีความจําเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้ในแฟ้มข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการร่วมมือกับ Google จัดทํา Google App for Education ให้สําหรับ
นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย การนํา Google Drive ซ่ึงเป็น Application หนึ่งใน Google App for Education 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดสรรให้สําหรับบุคคลากร มาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด โดย Google Drive มีลักษณะ
เด่นต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการประยุกต์ใช้ในจัดเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ ท่ีจําเป็น ได้แก่ การจัดเก็บไฟล์
รวมถึงการแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้อ่ืน ส่งผลให้สามารถจัดเก็บ เก็บรักษาเอกสารได้อย่างเป็นระบบ และผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ยังสามารถ
ค้นหาเอกสารท่ีต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถลดการใช้กระดาษในการสําเนาแจกจ่ายลง
ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  

 
คําสําคัญ: การจัดการเอกสารข้อมูล  ระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS)  Google App for Education 
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Abstract 
 

Correspondence unit, General support work of National Laboratory Animal Center, Mahidol 
University (NLAC-MU) is a unit that provides documents which are circulated from both internal departments 
of Mahidol University and other external agencies. The important documents such as the documents 
related to regulations, orders, the announcement, management commands of the NLAC-MU which are 
necessary for the operation need to be kept. Mahidol University Have Google Apps for education for 
personnel. Using Google Drive, which is an application in Google App for Education of Mahidol University 
that is allocated for personnel to apply for the most benefit. Google Drive has various features that can 
be used for documents management, including storing and sharing documents, regulations, orders, the 
announcement and management commands of the NLAC-MU. With this feature, lead to ability to store 
and maintain documents in a systematic manner. Moreover, user can search documents easily, quickly 
and efficiently. It can also reduce the amount of paper in the copy of the distribution up to 100 percent. 
 
Keywords: document management, MUSIS, Google App for Education  
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1. บทนํา  
 

หน่วยสารบรรณ งานสนับสนุนท่ัวไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางของการรับและ

ส่งออกหนังสือ จากระบบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 
เริ่มต้ังแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทําลาย คลอบคลุมงานเก่ียวกับเอกสารท้ังหมด ซ่ึงเป็นการ

กําหนดข้ันตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มต้ังแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จํา ทําสําเนา ส่ง หรือสื่อ

ข้อความ รับ บันทึก 
 ในปัจจุบันถือเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในทุก ๆด้านของชีวิต โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการร่วมมือกับ Google จัดทํา Google App for Education ให้สําหรับนักศึกษา 
และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนได้ใช้งาน โดยนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับE-mail ท่ีมี

ลักษณะ ชื่อ.นามสกุล(3ตัว)@mahidol.edu ซ่ึงสามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ใน Google App for education ได้ 
(กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2556) หนึ่งใน Application ซ่ึงถือว่ามีประโยชน์มาก คือ  Google Drive ซ่ึง
มีความสามารถทางด้านการเก็บฝากไฟล์ แบ่งปัน รวมถึงสามารถจํากัดการเข้าถึงเอกสารได้ นอกจากนี้ Google Drive ท่ีอยู่ใน 
Google App for Education ของมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีพ้ืนท่ีในการรองรับไฟล์เอกสารได้ขนาดมากถึง 2 เพตะไบต์ ซ่ึงจะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองการสํารองอุปกรณ์สํารองข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ ท่ีต้องเพิ่มขนาดมากข้ึนในการเก็บข้อมูล หน่วยสารบรรณได้

เล็งเห็นถึงลักษณะและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ Google Drive ในการนํามาประยุกต์ใช้ในงานสารบรรณด้านการจัดเก็บ

เอกสารสําคัญ และการจัดทําการจําแนกเอกสาร รวมถึงคําสําคัญในการสืบค้นเอกสารด้านสารบรรณท่ีจัดเก็บใน Google 
Drive ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย  
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเก็บรวบรวมเอกสารให้บุคลากรในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  

และให้มีการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบ Internet ภายใต้ Domain "mahidol.edu" 
 2. เพ่ือลดการใช้กระดาษให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
2. วิธีการดําเนินงาน 
 

2.1 การรับเอกสารหนังสือเข้า  
การรับเอกสารหนังสือเข้า มีขั้นตอนดังน้ี  

 2.1.1 เม่ือมีหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล/ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมาถึงผู้บริหาร

ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ งานสารบรรณจะดําเนินการลงทะเบียนรับหนังสือดังกล่าว ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(MUSIS) (งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป, 2553:47) โดยหน่วยสารบรรณลงทะเบียนรับเอกสารในระบบ MUSIS 
พร้อม “ประทับตรา”ลงรับเอกสาร “ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ” ลงวันท่ี และเวลา รับหนังสือ 
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ภาพท่ี 1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 การปฏิบัติการลงรับเอกสารและออกเลขท่ีได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) 
 

 2.1.2 เกษียณหนังสือ พร้อมจัดใส่แฟ้มเสนอให้ผู้บริหาร 
 2.1.3 ผู้บริหารสั่งการในหนังสือ (เกษียณหนังสือแล้ว) บันทึกการสั่งการของผู้บริหารลงในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) 
 2.1.4 สแกนหนังสือพร้อมแยกประเภทของหนังสือ โดยจัดเก็บเป็นรูปแบบโฟล์เดอร์พร้อมใส่เลขลําดับของ

เอกสารในการนําเข้า เช่น ระเบียบของทรัพยากรบุคคล ระเบียบของสารบรรณ ระเบียบของคลังและพัสดุฯ  
 

2.2 การนําระบบ Google Drive มาใช้ในการดําเนินงานการ  
 การนําเอกสารหนังสือเข้าระบบ Google Drive มีขั้นตอนดังน้ี 

2.2.1 ศึกษาการใช้งาน Google App For Education ภายใต้ Domain ‘mahidol.edu’ (กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2556:3, 2562)  
2.2.2 นําเข้าข้อมูลไปยัง ระบบ Google Drive โดย Upload ทุกคร้ังท่ีมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง ใหม่

เข้ามา จําแนก จํานวน 11 ประเภท ตามรายละเอียด ท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อหมวดหลักของเอกสารและชื่อหมวดย่อยของเอกสาร 
ชื่อหมวดหลักของเอกสาร ชื่อหมวดย่อยของเอกสาร 

1. สารบรรณ คือ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการของหน่วยบริหารฯ และการบริหารท่ัวไป 
1.1 หนังสือเวียน คือ เอกสารท่ีเป็นระเบียบการใช้หวัจดหมาย ตราสัญลักษณ์  
หรือรูปแบบของการหนังสือทางดา้นสารบรรณ 
1.2 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง คือ ระเบียบ  คําสั่งแต่งตัง้ต่าง ๆ 
ข้อบังคับ ของศูนย์สัตว์ทดลอง และของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ทรัพยากรบุคคล คือ  เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวกับ ด้าน
การบริหารจดัการของทรัพยากรบุคคล    

2.1 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง พนักงานศูนย์ศูนย์สัตว์ทดลอง คือ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเกี่ยวกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยส่วนงาน 
 2.2 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง พนักงานวิทยาลัยมหาวิทยาลัย คือ  
ข้อบังคับ ระเบียบ   ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มหดิล ท่ีเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลยั 

 2.3 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง ลกูจา้ง  คือ  ขอ้บังคับ ระเบียบ   
ประกาศ หลักเกณฑ์ และ แนวทางปฏิบัติตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี
เกี่ยวกับลูกจ้างเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

 2.4 วินัย ร้องทุกข์ คือ ข้อบังคับ ระเบียบ   ประกาศ หลักเกณฑ์ และ แนวทาง

ปฏิบัติตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้านวินัย การร้องทุกข์ของบุคลากร 
 2.5 เงินเดือน ค่าจา้ง   คือ ประกาศของมหาวิทยาลัยด้านการเงิน อัตราค่าจ้าง 

อัตราเงินเดือนตามวุฒิ กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินเดือน 
 2.6 ข้าราชการ คือ ข้อบังคับ ระเบยีบ   ประกาศ หลกัเกณฑ์ และ แนวทาง

ปฏิบัติตา่ง ๆ ของราชการ 
 2.7 ประเมินผลการปฏิบัตใินงาน คือ ข้อบังคับ ระเบียบ   ประกาศ หลักเกณฑ์ 

และ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ของสายสนับสนุน 
สายวิชาการผู้บรหิาร 

3. พัสดุ คือ เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวกับ ระเบียบต่าง ๆ 
ด้านพัสดุ จา้งออกแบบและควบคุมงาน จดัทําสญัญา

และแก้ไขสัญญา จัดทําหนังสอื รับรองผลงาน เบิก

จ่ายเงินค่าจัดซ้ือ จัดจา้ง เช่า คืนคํ้าประกันซองและ

คืนคํ้าประกันสญัญา แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการจา้งท่ีปรึกษาและคณะกรรมการกาํกับดูแล

ท่ีปรึกษา เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท่ีปรกึษา ค่าจ้างล่วงหน้า 
แจ้งเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิ์ค่าปรับ คืน
หลักประกันสญัญา และหลักประกนัผลงาน 

3.1 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย  คือ ข้อบงัคับท่ีออก

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กําหนด ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านพัสด ุ
3.2 ระเบียบพัสดรุาชการ คือ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมาจากกระทรวงการคลงั 
กรมบญัชีกลาง ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานด้านพัสดแุละแนวทางปฏิบัติตา่ง ๆ 

4. การเงินและบญัชี คือ เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวกับ ดา้น
การเงินและบญัชี  
 
 
 
 

4.1 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  คือ 
เป็นเอกสาร ประกาศ ข้อบังคับการลดหย่อน การผ่อนชําระ ทรัพย์สิน ฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางการปฏิบัติเรื่องการเงิน 
4.2 ระเบียบการเงินราชการ  คือ เอกสาร  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับค่าศึกษาบุตร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 
4.3 ประกาศหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินของศูนย์  คือ เอกสาร ท่ีเป็นประกาศ

หลักเกณฑ์และอัตราการจา่ยเงินของศูนย์ฯ ค่าตอบแทนต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชื่อหมวดหลักของเอกสาร ชื่อหมวดย่อยของเอกสาร 

5. งบประมาณ 5.1 ข้อบังคับ ระบียบ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย การบรหิาร 
งบประมาณ  คือ เอกสารประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ระเบียบวา่ดว้ยการ

บริหารงบประมาณ  
6. อาคารสถานท่ี 6.1 ผังอาคารสถานท่ี คือ เอกสารดา้นผังอาคารสถานท่ี  

6.2 ข้อมูลอาคารสถานที่ คือ เอกสารงานด้านงานอาคารสถานท่ี ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏบิัติตา่ง ๆ 

7. การมอบอํานาจ  7.1 คําสั่งมอบอํานาจในศูนย์ฯ คือ  เอกสารสารท่ีเป็นคําสั่งมอบอํานาจให้

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ การเงิน การรักษาการแทน

ผู้อํานวยการ การมอบหมายหนา้ท่ี การมอบหมายหน้าท่ีจากผู้อาํนวยการเป็น

รองผู้อาํนวยการในการลงนาม 
 7.2 คําสั่งมอบอํานาจในมหาวิทยาลัย คือ เอกสารการมอบอํานาจจาก

กรมบญัชีกลาง ใหอ้ธิการบดมีหาวิทยาลัยมหดิล ด้านการเงินและบญัชีการมอบ

อํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามอบหมายอาจให้อธกิารบดีลงนาม

ด้านการเดินทางไปต่างประเทศ และการมอบอํานาจจากอธิการบดีให้กบัผู้บรหิาร

ส่วนงานสามารถเซ็นหนังสือด้านท่ีมอบหมายได ้
8. สิทธิประโยชน์ ขรก./พนม./ลจ. 8.1 พนักงานมหาวิทยาลัย  คือเอกสารท่ีเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ด้านกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ หลกัเกณฑ์สวัสดกิาร7กฏหมาย

ยกเว้นภาษีเงินไดข้องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฉบับใหม ่
8.2 ข้าราชการ คือ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
8.3 ลูกจ้าง คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ของลกูจ้าง 

9. มาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง 9.1มาตรฐานกาํหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกบั 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องช่ือตําแหน่ง และมาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
9.2 มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งลกูจา้ง คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการปรับระบบตําแหน่งลูกจ้างประจํานอก

งบประมาณแผ่นดนิ 
9.3 มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งข้าราชการ คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับเรื่องการปรบั

ระบบตําแหน่งขา้ราชการ 
10. สวสัดิการ 10.1 มหาวิทยาลัย คือ เอกสารท่ีเกีย่วกับสวัสดกิารมหาวิทยามหดิล ต่าง ๆ 

ด้านค่ารกัษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาต่าง ๆ 
 10.2 ศูนย์สัตว์ทดลอง  คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับ ด้านสวสัดิการ ของศูนย์

สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตา่ง ๆ ดา้นค่ารักษาพยาบาล  ค่าศึกษาบุตร อัตราการ
เบิกจา่ยค่ารักษาตา่ง ๆ 

 10.3 ราชการ คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการของขา้ราชการต่าง ๆ ด้านค่า
รักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาต่าง ๆ 

11. งานวิจัย 11.1 งานวจิัย คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกบัด้านงานวจิัย หลกัเกณฑแ์ละอัตรา

ค่าธรรมเนียมงานวิจัย  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลคณะกรรมการวิจัย การให้

ทุนอุดหนุนโครงการวจิัยต่าง ๆ  
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2.3 สิทธิในการเข้าถึง 
บุคลากรสามารถเข้าถึงเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ทาง Google 

Drive กับผู้ท่ีเป็นบุคลากรของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยงานสารบรรณเป็นผู้กําหนดการ

สร้าง Folder การตั้งชื่อ Folder และสามารถทํางานได้ในระบบทุกอย่าง 
 

2.4 การเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ 
การเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ โดยเก็บข้อมูลจากจํานวนกระดาษท่ีใช้ในการสําเนา  โดยแบ่งการเก็บข้อมูล

เป็นข้อมูลก่อนการใช้งาน Google Drive ( ม.ค.53- ธ.ค.61) และหลังจากประยุกต์ใช้งาน Google Drive ตั้งแต่เดือน (ม.ค.
62- มี.ค.62)  
 
3. ผลการดําเนินการ 
 

     3.1 การเปรียบเทียบการจัดการไฟล์ข้อมูลแบบเดิมและแบบใหม่ที่มีการนํา Google Drive เข้ามาประยุกต์ใช้ 
 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการทํางานแบบเก่า 
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ภาพท่ี 4 กระบวนการทํางานเปรียบเทียบแบบใหม่หลังประยุกต์ใช้งาน Google Drive 
ที่มา: หน่วยสารบรรณ งานสนับสนุนท่ัวไป  

 

  จากภาพท่ี 4 และ 5 เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีความแตกต่างกับข้ันตอนการทํางานลําดับท่ี 
4 กล่าวคือ แบบเดิมจําเป็นต้องมีการสําเนาเอกสารแจกจ่าย แต่แบบใหม่เป็นการสแกนเอกสารและนําเข้า Google Drive ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ไม่ต้องสําเนาเอกสารให้แต่ละงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และทํา

สําเนาหลายฉบับ ไม่ต้องมีการเวียนเอกสารและเสี่ยงต่อเอกสารสูญหาย สามารถเวียนให้ได้ท่ัวถึงทุกคน และสามารถอ่าน
เอกสารได้ทุกท่ีท่ีมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 

3.2 ปริมาณการใช้กระดาษ  
เนื่องจากเอกสารท่ีมีการเวียนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  มีจํานวนเอกสารมาก คิดเป็น ขั้นตํ่า 2 

แผ่น ถึง จํานวนข้ันสูง 65 แผ่น ต่อเอกสาร 1 เร่ือง จึงต้องมีการสําเนาเอกสารแจกจ่ายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ มีจํานวน

สูงสุดเฉลี่ยถึง 10 หน่วยงาน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษในการทําสําเนา ในช่วงเดือนม.ค.53-ธ.ค. 61 
พบว่ามีการใช้กระดาษท้ังสิ้น 19,462 แผ่น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 203 แผ่น/เดือน การเก็บข้อมูลภายหลังจากการนํา Google Drive 
ประยุกต์ ใช้ ในช่วง ม.ค. - มี.ค. 62 พบว่า มีเอกสารเข้ามาท้ังสิ้น 248 แผ่น จําเป็นต้องสําเนา 1,869 แผ่นต่อ 3 เดือน และจะ
มีการใช้ต่อเดือน 623 แผ่น ดังน้ันสามารถลดการใช้กระดาษในการทําสําเนาได้ 100 %  

 
4. บทสรุป 
  

 จากผลการดําเนินการพบว่า การนํา Google Drive ใน Google App for Education มาประยุกต์ใช้งานในการ

ดําเนินงานสารบรรณที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ทําให้การจัดเก็บเอกสารของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติเป็นระเบียบมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสรุปข้อดีเปรียบเทียบกับกระบวนการทํางานแบบเก่าได้ตามตารางท่ี 2  
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2558 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2586 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างและข้อดีของกระบวนการทํางานหลังประยุกต์ใช้งาน Google Drive 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ประยุกต์ใช้ Google Drive 

1. ปริมาณกระดาษและค่าใช้จ่าย 
    1.1สําเนาเอกสารแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องประมาณ 623แผ่น /เดือน
(100%) และค่าใช้จ่ายในการสําเนา ประมาณ 414.40 บาท/เดือน 

1. ปริมาณกระดาษและค่าใช้จ่าย 
   1.1ไม่มีการสําเนาเอกสารและไม่มีค่าใช้จ่าย (ลดลง
ปริมาณการใช้กระดาษลงได้ 100%) 

2. การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 
    2.1 เวลาในการถ่ายสําเนาและแจกจ่ายเอกสารประมาณ 
3,115 นาที (100%)ใช้เวลาจํานวน 2-3 วัน 

2. การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 
   2.1 ไม่มีการสําเนาเอกสารและแจกจ่ายเอกสารต่อวันไม่
มีเอกสารตกค้าง (100%)   

3. เอกสารสูญหายในระหว่างเวียนหรือเอกสารท่ีมีการสําเนาให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
   3.1 เอกสารระเบียบจะมีการเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยไม่

ต้องมีการสําเนา ปัญหาท่ีพบ ผู้ปฏิบัติงานทําเอกสารต้นฉบับท่ีมี

การเวียนสูญหาย 

3. เอกสารสูญหายในระหว่างเวียนหรือเอกสารท่ีมีการ
สําเนาให้ ไม่มีการสูญหาย (100%)   
   3.1 จะไม่มีการเวียนแบบเอกสาร และเอกสารต้นฉบับ

จะไม่มีการสูญหาย ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเก็บสําเนา เพราะ

สามารถเปิดดูได้ใน Google Drive ตลอดเวลา  
4.การเข้าถึงเอกสาร 
   4.1 พบว่าผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งเดียวกันไม่สามารถเข้าถึง

เอกสารได้เนื่องจาก เอกสารมีการสูญหาย หรือไม่มีการเวียนให้ทราบ 

4.การเข้าถึงเอกสาร 
   4.1 พบว่าผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งเดียวกันสามารถเข้าถึง

เอกสารได้ทุกคน โดยผ่าน Google Drive 
5.การลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  
   5.1 เม่ือมีการสําเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง บางส่วนจะต้องมีการ

นําไปเก็บรักษาในแฟ้มเอกสาร จึงทําให้มีการเบิกแฟ้มตามมา และ
ต้องมีตู้เก็บเอกสาร ในการจัดเก็บ    

5.การลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  
   5.1 พบว่าเม่ือมีการสําเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือ

ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ไม่ต้องเบิกแฟ้มเอกสารหรือตู้เก็บเอกสาร

และประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ      
 

นอกจากน้ี ผู้เข้าใช้งานยังสามารถสืบค้นได้จากคําสําคัญต่าง ๆ โดยไม่ต้องทราบเลขทะเบียบรับ และสามารถ

สามารถใช้งานได้ทุกพ้ืนท่ี ทุกอุปกรณ์ท่ีมีการเปิด อินเตอร์เน็ตได้ อีกท้ังการฝากไฟล์เอกสารข้ึนบน Google Drive ใน Google 
App for Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถกําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกัน

เท่านั้น ข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน  
สําหรับการนํา Google Drive มาประยุกต์ใช้ในงานด้านเอกสารนั้น ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายสถาบันท่ีมีการนํามา

ประยุกต์ใช้งาน สําหรับงานด้านสารบรรณน้ัน ฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง (2562) ได้นํา Google Drive มาประยุกต์ใช้กับการเวียน

หนังสือได้อย่างประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การพัฒนาการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
The Learning Development with Project – Based Learning in Science Project 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 2) เพ่ือวัดทักษะพฤติกรรมการทํางาน
ของนักเรียน และ 3) เพ่ือวัดทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย บทเรียนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ของนักเรียน และแบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนน
เฉลี่ย 5.95 คิดเป็นร้อยละ 29.75 ทักษะพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก มีค่า S.D. 
เท่ากับ 1.11 คะแนนของแบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 
24.05 และทักษะวิทยาศาสตร์ท่ีสังเกตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า S.D เท่ากับ 1.17 
 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

 
Abstract 

 
 The objectives of this research are 1) to compare the student’s pretest and posttest scores 2) to 
measure the student’s behavior skills in working. and 3) to measure the student’s science process skills. 
The samples of this research are 20 students in grade 11/1, semester 1/2018, of Wat Huay Jorakae school, 
Nakhon Pathom. The research instruments consist of Project-Based Learning lesson, pretest, and posttest, 
an observative form of student’s behavior skills in working and science process skills measuring form. 
The statistics used in this research are Mean, S.D., and percentage. 
 The results showed that the scores of the science project achievement test were higher than before 
using the Project – Based Learning by 5.95 points (29.75 %). The average score of student’s behavior skills 
in working was 4.07 which are at a high level (S.D. equal of 1.11). And the average score of student’s science 
process skills is 3.95 which is at the middle level (S.D. equal of 1.17). 

 
Keywords: project - based learning 
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1. บทนํา 
 

 ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิง เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน              
ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและในการ

ทํางาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ทํา ให้คนได้

พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความมรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์ พยานท่ีตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ดังนั้นทุกคนจึง

จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและ

เทคโนโลยีท่ีมนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้นสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ในธรรมชาติท่ีเราพบได้ด้วย นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลายยุค หลายสมัย ได้ศึกษาค้นคว้าหาความจริง

ท่ีอยู่ในธรรมชาติ และให้คนในปัจจุบันเรียนรู้ ซ่ึงบางคร้ังอาจช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้หลาย ๆอย่าง หรือทําให้เกิดเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เช่น การสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ 
 การเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกคิดปฏิบัติให้เป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project 
Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ทําให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถ ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลงาน การเรียนรู้โดยใช้โครงงานทําให้นักเรียนได้ลง

มือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ส่วนนักเรียนต้องดําเนินโครงงานต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงงาน ซ่ึงการท่ีนักเรียน ได้ฝึกคิด ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีคิดเป็นสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทําให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิตและทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา และเรียนรู้ได้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษา โดยเฉพาะวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดของเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทําต่อเนื่องหลายข้ัน 
ตามลักษณะโครงงานและการวางแผนการทําโครงงาน ยังพบว่าปัญหา โดยผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลพบว่า นักเรียนมีผล

คะแนนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จากความสําคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2.2 เพ่ือวัดทักษะพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2.3 เพ่ือวัดทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
จํานวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 จํานวน 20 คน รวมประชากรท้ังหมด 40 คน 

 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน  
 

3.2 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ One Group Pretest Posttest Design 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียน ดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียน 

E O1 X O2 

 
เม่ือ  E แทน กลุ่มตัวอย่าง  
 O1 แทน การทดสอบผลก่อนเรียน 
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 O2 แทน การทดสอบผลหลังเรียน 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
1. บทเรียนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
4. แบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ 2) แบบสังเกต

ทักษะวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน ผู้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 2. จับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 3-4 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 3. ผู้เรียนแต่กลุ่มศึกษาการทําโครงาน วิธีการเขียนเล่มโครงงาน 
 4. หนึ่งสัปดาห์ถัดมาผู้เรียนนําเสนอ หัวข้อโครงงานท่ีจะทําความก้าวหน้า ภาพรวม วิธีการทําโครงงาน 
 5. สามสัปดาห์ถัดมาผู้เรียนส่งเล่มโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนําเสนอผลงาน 
 6. หนึ่งสัปดาห์ถัดมา ทดสอบผู้เรียนหลังเรียน ผู้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
1. ค่าเฉลี่ย 

 =   

  
 เม่ือ  คือ  ค่าเฉลี่ย 

  คือ  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด   
  คือ  จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

  

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      
 

 เม่ือ  คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   คือ คะแนนแต่ละตัว 
    คือ ค่าเฉลี่ย 
   คือ  จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
1. ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of item-Objective Consistency) หรือค่า IOC 
2. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) 
3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-21 
 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 8.05 14 5.95 

S.D 1.47 1.70 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังตารางท่ี 1 พบว่า 
คะแนนในการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.05 มีค่า S.D 1.47 และคะแนนในการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14  
มีค่า S.D 1.70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คะแนนของแบบทดสอบ

โครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 5.95 คิดเป็นร้อยละ 29.75 
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 4.2 ผลการวิเคราะห์ของแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ของแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
พฤติกรรมการทํางาน ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

1.การวางแผน 4.13 0.97 มาก 
2.การปฏิบัติงาน 3.88 1.26 ปานกลาง 
3.การประเมินตนเอง 4.63 0.88 มากท่ีสุด 
4.การปรับปรุงงาน 3.65 1.31 ปานกลาง 

เฉลี่ย 4.07 1.11 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน ดังตารางท่ี 2 พบว่าพฤติกรรมการทํางานของ

นักเรียนมีค่า S.D เท่ากับ 1.11 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ของแบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์ 
แบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ 2) แบบสังเกต

ทักษะวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 7.38 12.19 4.81 

S.D 1.60 1.80 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของของแบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์ ดังตารางท่ี 3 พบว่า 
คะแนนในการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.38 มีค่า S.D 1.60 และคะแนนในการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.19 
มีค่า S.D 1.80 แสดงให้เห็นว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คะแนนของแบบทดสอบ

แบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 4.81 คิดเป็นร้อยละ 24.05 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ของแบบสังเกตทักษะวิทยาศาสตร์ 
ทักษะวิทยาศาสตร์ ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

1.ทักษะสังเกต 3.75 1.39 ปานกลาง 
2.ทักษะการลงความเห็นข้อมูล 3.68 0.91 ปานกลาง 
3.ทักษะการพยากรณ์ 4.12 0.77 มาก 
4.ทักษะการต้ังสมมติฐาน 3.92 1.83 ปานกลาง 
5.ทักษะการต้ังกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3.81 0.93 ปานกลาง 
6.ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 4.36 1.35 มาก 
7.ทักษะการทดลอง 3.84 1.28 ปานกลาง 
8.ทักษะการตีความหมายข้อมูล 4.11 0.86 มาก 

เฉลี่ย 3.95 1.17 ปานกลาง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2565



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 2593 

จากผลการวิเคราะห์ ของแบบสังเกตทักษะวิทยาศาสตร์ ดังตารางท่ี 4 พบว่าทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีค่า 
S.D เท่ากับ 1.17 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 
 1. คะแนนของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.75 เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบท่ีให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และยังและใช้แหล่่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
ทําให้นักเรียนเกิดเข้าใจมากข้ึนผลจากการทํากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนี้เองทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ทักษะพฤติกรรมการทํางานเป็นของนักเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐานซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติจริงท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม ทําให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทํา และภูมิใจ

ผลงานของตน และผลงานกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมีกําลังใจและความม่ันใจในการเรียนมากข้ึน ส่งผลให้เปลี่ยนความคิดและ 
เจตคติในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในเชิงบวกมากข้ึน 
 3. คะแนนของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.05 และทักษะ

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้แบบสังเกตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงตํ่ากว่าผลท่ีคาดว่าจะได้รับไว้ 
เนื่องจากทักษะวิทยาศาสตร์ส่วนมากเป็นทักษะกระบวนการข้ันสูงท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือแสวงหาความรู้โดยใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา ทําให้นักเรียนยังไม่สามารถแสดงศักยภาพตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ได้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และอาจารย์ประจํากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ท่ีให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี 
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การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Development of Document Control Program for Strategy and Information 
Technology Unit of National Laboratory Animal Center, Mahidol University  
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1งานยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2งานสนับสนุนท่ัวไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

*Ornaree.uch@mahidol.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
 

โปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ 
พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจํา โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life 
Cycle) เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงพัฒนาบนโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2010 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของเอกสาร 
ใบขอใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ซ่ึงสามารถช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้เอกสาร
ต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการสูญหายของเอกสาร ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และช่วยลดระยะเวลาในการ
จัดทํารายงานสรุปการขอใช้บริการต่าง ๆ ซ่ึงมีการประเมินผลด้วยวิธีการประเมินแบบการสังเกตการณ์ โดยทําการบันทึก พบว่า
โปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ สามารถอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในด้านการลดระยะเวลาในการสืบค้น
ข้อมูล ลดลง 80% ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารใบขอใช้บริการต่าง ๆ 100% (ไม่พบการสูญหายของเอกสาร) ด้าน
การลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดลง 50% และด้านระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปใบขอใช้บริการต่าง ๆ ลดลง 70%   
 
คําสําคัญ: โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2010  โปรแกรมการควบคุมเอกสาร  แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC  
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Abstract 
 

Document control program of Strategy and Information Technology unit of National Laboratory 
Animal Center (NLAC), Mahidol University was developed to solve the problem of routine work by using the 
concept of SDLC (System Development Life Cycle) as a guideline for education. This program was developed 
from the Microsoft Access 2010 software package, which stored information of various service request forms 
of Strategy and Information Technology unit and concluded the report of various services result of Strategy 
and Information Technology unit to executive of NLAC. For evaluating with an observer assessment method 
by recording found that document control program can facilitate the operation of the staff in the period 
of time to searching information decreased by 80%, the accuracy, completeness and Non-Disappearing 
of various service request forms were 100%, the quantity of using paper decreased by 50% and the 
period of time to concluded the report of various services result decreased by 70%.  
 
Keywords: Microsoft Access 2010, document control program, system development life cycle  
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1. บทนํา 
 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีภารกิจหลักในการผลิตและบริการสัตว์ทดลองท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็น

การสนับสนุนภาระกิจหลักดังกล่าว จึงได้มีการนําระบบมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในหน่วยงาน เช่น ระบบการบริหารงาน

คุณภาพ (ISO 9001:2008) ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ ท่ีทําให้ศูนย์ฯ มีการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามความ

ต้องการของลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความม่ันใจในสินค้า และบริการ  นอกจากนี้ยังทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้  รวมท้ังบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการท่ี

จะทําให้ศูนย์ฯ ก้าวเข้าสู่ความเป็นหน่วยงานผลิตและให้บริการ รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานใน

ระดับสากล เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการประกันคุณภาพต้ังแต่กระบวนการผลิตและบริการ จนกระท่ังถึง

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง รวมท้ังสัตว์ทดลองท่ีผลิตข้ึนยังมีสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจน
บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพท่ีศูนย์ฯ จัดทําขึ้นยังเป็นการพัฒนา

องค์กรท่ีมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Resource Optimization) อีกด้วย 
 โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  
ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงต้องมีการขึ้นทะเบียนเอกสารควบคุมตามระบบบริหารงานคุณภาพ โดยหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ภายใต้งานสนับสนุนท่ัวไป สํานักงานผู้อํานวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการแก่บุคลากร

ภายในศูนย์ฯ สนับสนุนภารกิจศูนย์ฯ ในด้านระบบคอมพิวเตอร์ การดูแลจัดการเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
รวมไปถึงการสนับสนุนและบริการด้านสื่อให้แก่บุคลากร โดยบุคลากรที่ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ต้องมีการกรอกเอกสาร เช่น 
เอกสารใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  เอกสารใบขอทําสื่อและประชาสัมพันธ์  เอกสารใบขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เป็นต้น 
และได้มีการนําเอกสารดังกล่าวข้ึนทะเบียนเป็นเอกสารควบคุมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 9001:2008 ในการรวบรวม

พบว่าเกิดปัญหาเอกสารใบขอใช้บริการต่าง ๆ สูญหาย เอกสารไม่ได้ออกเลขท่ีกํากับ  มีการดําเนินการล่าช้ากว่าความต้องการ
ของผู้ใช้บริการท่ีได้ระบุไว้ในเอกสาร และต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ท่ีกําหนด 

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการประยุกต์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว จึงมีการศึกษาและนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System; 
MIS) (วิชญะ, ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือนํามาประมวลผล

และจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้การดําเนินงาน

ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจะเห็นว่า MIS จะประกอบด้วยหน้าท่ีหลัก คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ มาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และสามารถทําการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี

ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ

จัดเก็บข้อมูลเอกสารการขอใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ท่ีต้องใช้งานร่วมกันให้เป็นระบบ โดย
การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณมาก ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกันให้เป็นระบบ ซ่ึงโปรแกรมของ 
Microsoft office 2010 (ปิยะ และคณะ, 2556)  เป็นชุดโปรแกรมสํานักงานท่ีได้รับความนิยม และรู้จักกันดีท่ัวโลก  
มีประโยชน์มากมายท้ังงานในระดับบุคคล และงานในสํานักงาน 

โดยมีการออกแบบและพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หรือ System 
Development Life Cycle (กิตติ และพนิดา , 2546) โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ด้วยเคร่ืองมือ 
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Microsoft Access 2010 (ปิยะ และคณะ, 2556) เพ่ือมุ่งหวังให้ลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการตรวจสอบเอกสารการขอใช้

บริการต่าง ๆ ลดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดปัญหาด้านการสูญหายของเอกสารได้ 
ดังนั้ น โปรแกรมการควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ศูน ย์สัต ว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารการขอใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ ให้ครอบคลุม ตั้งแต่ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware / Software  ใบขอทําสื่อประชาสัมพันธ์  ใบขอลง

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ซ่ึงในการเปิดใช้งานโปรแกรมการควบคุมเอกสารการขอใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศน้ัน สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ด้วยการแชร์ผ่านระบบ Local Area Network ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
โดยฐานข้อมูล (Database) จะถูกจัดเก็บไว้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลและมีการ

ป้องกันในการเข้าใช้งาน (Login) ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องในการเปิดใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมการควบคุม

เอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมานี้ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้
เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการสูญหายของเอกสาร ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และช่วยลดระยะเวลา
ในการจัดทํารายงานสรุปการขอใช้บริการต่าง ๆ ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล 
 2.2 เพ่ือช่วยให้เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการสูญหายของเอกสาร 
 2.3 เพ่ือช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

2.4 เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปการขอใช้บริการต่าง ๆ 
 

3. บทวิเคราะห์ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (กิตติ และพนิดา, 2546) ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้มากมาย 
เช่น ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซ่ึง
ระบบสารสนเทศแต่ละ ชนิดจะมีความแตกต่างกันในการดําเนินงาน และการใช้ฐานข้อมูล จึงต้องได้รับการพัฒนาข้ึนตาม

คุณสมบัติเฉพาะ อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะมีลักษณะร่วมกันของการดําเนินงานท่ีเป็นระบบและต้องอาศัย

ความ เข้าใจในข้ันตอนการดําเนินงาน การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ (System Development) จึงเป็นสิ่งสําคัญ ไม่เพียงแต่ 
เฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารสนเทศเท่านั้น แต่มีความจําเป็นสําหรับสมาชิกอ่ืนขององค์การที่ต้องเกี่ยวข้องในฐานะ

ผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการท่ีใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ

สารสนเทศขององค์การให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางคร้ังจะเรียกวิธีการดําเนินงานในลักษณะนี้ว่า “การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” เนื่องจากผู้พัฒนาระบบต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ 
การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทรัพยากรดําเนินงาน และผลลัพธ์ เพ่ือทําการออกแบบ

ระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาระบบมิได้สิ้นสุดท่ีการออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การ
ติดต้ัง การดําเนินงาน และการประเมินระบบว่าสามารถดําเนินงานได้ตามความต้องการหรือไม่ ตลอดจนกําหนดแนวทางใน

การพัฒนาระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้ท้ัง “การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” ในความหมายที่

ทดแทนกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับบุคลากรและส่วนประกอบขององค์การในหลาย

ด้าน จึงต้องมีแนวทางและแผนดําเนินงานท่ีเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะให้ระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการ
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และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้ แต่ถ้าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีปัญหาหรือขาดความเหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียท้ังโดยตรงและ

ทางอ้อมแก่ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายท่ีสูงและความเชื่อม่ันท่ีสูญเสียไป 
ดังนั้นโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ จึงถูกพัฒนาข้ันเพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล 

ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการสูญหายของเอกสาร ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และช่วยลด
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปการขอใช้บริการต่าง ๆ ได้ 

การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ เป็นกระบวนการเชิงเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาปัญหา 
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบํารุงรักษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายใต้

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนําเข้า และกระบวนการดําเนินงานของโปรแกรม ท้ังนี้การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ นี้ 
ใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หรือ System Development Life Cycle (กิตติ และพนิดา, 2546) 
คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการ
วิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) 
โดยในแต่ละระยะจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละการพัฒนาระบบจะมีการแบ่งระยะ และขั้นตอนในแต่ละระยะ

แตกต่างกัน ทําให้ปัจจุบันมีรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบแตกแขนงออกไปมากมาย ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบจะช่วยให้

ผู้พัฒนาระบบสามารถดําเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นข้ันตอน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 
 

3.1 การวางแผน (Planning Phase)  
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ โปรแกรม และผู้พัฒนาระบบ รวมถึงติดต่อประสานงาน 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาระบบท้ังในลําดับการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใช้งาน และการบํารุงรักษา 
ซ่ึงผู้พัฒนาระบบจะเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างแนวทางและเลือกทางท่ีดีท่ีสุดในการนําระบบมาใช้งาน 

 

3.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase)   
เป็นการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานของระบบงานเดิมเพ่ือหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวบรวมความต้องการต่าง ๆ ใน 

ระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบแล้วนําความต้องการมาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา (อมลณัฐ, 2561) โดยจากการวิเคราะห์
ขั้นตอนการทํางานของระบบ โดยวิเคราะห์ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้ันตอนการค้นหาเอกสารของระบบเดิม และระบบงานใหม่ 
รายการ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ 

1. การสืบค้นข้อมูล สืบค้นจากแฟ้มเอกสาร สืบค้นในโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ 
โดย Microsoft Access 

2. การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร 
โดยแยกเป็นแบบรายปี 

ใช้โปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ ใน
การเก็บข้อมูล 

3. การจัดทํารายงานสรุปผลการขอใช้บริการ

แยกตามใบขอใช้บริการต่าง ๆ 
จัดทําในรูปแบบเอกสาร 
โดย Microsoft Word 

จัดทําโดยใช้โปรแกรมการควบคุม

เอกสารฯ โดย Microsoft Access 
 

3.3 การออกแบบระบบ (Design Phase)  
เป็นข้ันตอนในการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบทางเลือกท่ีได้ทําการเลือกไว้ โดยระบุถึงคุณลักษณะของ

อุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ โปรแกรมท่ีจะนํามาใช้เขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสม ซ่ึง
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จากการศึกษาการออกแบบระบบ สามารถแบ่งได้คือ ข้อมูลนําเข้า (Input) และการนําแสดงผลลัพธ์ข้อมูล (Output) ซ่ึง
สามารถออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล 

  

3.4 การพัฒนาและติดต้ังระบบ (Implementation Phase)  
เป็นข้ันตอนในการเขียนโปรแกรม และนักพัฒนาระบบทําการตรวจสอบโปรแกรม เพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดของ

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมา (สุนิษา และคณะ, 2559) ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ จึงถูกพัฒนาข้ึน โดยใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลประยุกต์ Microsoft Access 2010 ซ่ึงมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

3.4.1 เปิดโปรแกรมการควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ จะพบหน้า login ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 2 หน้า Login เม่ือเปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2572 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2600 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

3.4.2 เม่ือ Login เรียบร้อย โปรแกรมจะแสดงหน้าเมนูรายการ ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 หน้าเมนูรายการความสัมพันธ์ 

 

3.4.3 เม่ือเลือกเมนูใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware / Software ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4 หน้าของใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware / Software 

 

3.4.4 เม่ือเลือกเมนูหน้าของใบขอทําสื่อและประชาสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 5 หน้าของใบขอทําสื่อและประชาสัมพันธ ์
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3.4.5 หน้าของใบขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 

 
ภาพท่ี 6 หน้าของใบขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

 

3.4.6 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware / Software ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 7 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware / Software 

 

3.4.7 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบขอทําสื่อและประชาสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพท่ี 8 
 

 
ภาพท่ี 8 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบขอทําสื่อและประชาสัมพันธ์ 
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3.4.8 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ดังแสดงในภาพท่ี 9 
 

 
ภาพท่ี 9 หน้าของการจัดทํารายงานสรุปใบขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

 

3.5 การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Phase)  
เป็นข้ันตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC ซ่ึงหลังจากทําการติดตั้งโปรแกรมการควบคุม

เอกสารฯ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทําการแชร์โปรแกรมผ่านระบบ Local Area Network ของศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งชาติ เพ่ือให้โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกันได้ และมีความคล่องตัวมากขึ้น ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ผู้พัฒนาระบบจะต้องคอยแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
 จากวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC ท้ัง 5 ขั้นตอนนี้ จะเห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล 
การสรุปผลท่ีง่ายและช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นเอกสาร จึงได้นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสาร 
หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
4. บทสรุป 
 

 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล นี้ พัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หรือ System Development Life 
Cycle ซ่ึงใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2010 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  โดยได้มีการประเมิน

โปรแกรมการควบคุมเอกสาร ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ด้วยการประเมินแบบการสังเกตการณ์ โดยทําการบันทึก

เปรียบเทียบผลการใช้งานโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ ของระบบเดิม และระบบงานใหม่ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการใช้งานโปรแกรมการควบคุมเอกสารฯ ของระบบเดิม และระบบงานใหม่ 
รายการ ระบบงานเดิม  ระบบงานใหม่ 

1. ระยะเวลาในการการสืบค้นข้อมูล 
2. เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการสูญหายของ 
    เอกสาร 
3. ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดทํารายงาน 
4. ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปใบขอใช้บริการต่าง ๆ 

5 นาที 
5% 

 
36 แผ่น 
10 นาที 

1 นาที 
0% 

 
18 แผ่น 
3 นาที 
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จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปประสิทธิภาพของโปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล ลดลง 80% ((4/5)x100)  
ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารใบขอใช้บริการต่าง ๆ 100% (ไม่พบการสูญหายของเอกสาร)  ด้านการลดการใช้

ทรัพยากรกระดาษ ลดลง 50% ((18/36)x100) และด้านระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปใบขอใช้บริการต่าง ๆ ลดลง 70% 
((7/10)x100) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สรุปประสิทธิภาพของโปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการ ผลการประเมิน 

1. ด้านการลดระยะเวลาในการการสืบค้นข้อมูล 
2. ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารใบขอใช้บริการต่าง ๆ ไม่สูญหาย 
3. ด้านการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดทํารายงาน 
4. ด้านระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปใบขอใช้บริการต่าง ๆ 

80% 
100% 
50% 
70% 

 

ดังนั้นจึงเชื่อม่ันได้ว่าโปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารใบขอใช้บริการต่าง ๆ ไม่สูญหาย ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษในการจัดทํารายงาน และลดระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปใบขอใช้บริการต่าง ๆ ได้จริง 
 นอกจากนั้นยังสามารถนําข้อมูลท่ีจัดเก็บมาใช้วิเคราะห์สถานะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ภายในศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือวางแผนในการขอตั้งงบประมาณด้านคอมพิวเตอร์ในปีต่อไป 
  โปรแกรมการควบคุมเอกสาร หน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ สามารถพัฒนาได้อีก

ในอนาคต เพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และผู้ดูแลโปรแกรม (Admin) ควรมีการสํารองข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล และหากโปรแกรมที่ใช้งานเกิดข้อผิดพลาด สามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ีสํารองไว้ได้ 
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การศึกษากระบวนการแปรรปูไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ท่ีมีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่  
หภาพยุโรปต้องจัดทําระบบป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทําประ  

ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี
The Study of Making Bamboo Plywood with a Unique Pattern of Bamboo  

for Local Products Design Using Sustainable Design Concept  
of Lum Sum Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi 
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1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
*ratchadaporn.b@kru.ac.th  

 

บทคัดย่อ  
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นไม้อัด ของวิสาหกิจชุมชน 
ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพ่ือศึกษาและทดลองสร้างลวดลายท่ีสะท้อนความเป็นไม้ไผ่บนแผ่นไม้ไผ่อัด             
และ 3) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากแผ่นไม้ไผ่อัดโดยใช้แนวคิดออกแบบย่ังยืน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ การสัมภาษณ์ และอภิปรายผลโดยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าแผ่นไม้อัดท่ีทําจากเศษไม้ไผ่ของ
ชุมชนตําบลลุ่มสุ่มมีข้อจํากัดในการออกแบบคือขนาดของแผ่นไม้อัด จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า เอกลักษณ์
ของความเป็นไผ่ คือ ลําต้นไผ่ท่ีมีลักษณะตรงยาวและเป็นปล้อง และการเพิ่มลวดลายที่สะท้อนถึงความเป็นไผ่ลงไปบนพ้ืนผิวไม้อัด 
ช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้การนําแนวคิดออกแบบย่ังยืนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวคิดออกแบบย่ังยืน  เอกลักษณ์ของไผ่  ออกแบบ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were; 1) To study the process of processing bamboo into plywood 
of community enterprises in Lum Sum Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province; 2) To study and 
experiment to create patterns that reflect bamboo identity on the compressed bamboo sheet; and 3) To 
design community products from compressed bamboo sheets using sustainable design concepts. This research 
was a descriptive research collecting data by surveying, interviewing and discussing results by explanation. 
The research found that there was a design limitation in the size of plywood sheets. Based on consumer 
opinion surveys the identity of the bamboo is a bamboo trunk that has a long and articulate appearance. 
Adding patterns that reflect bamboo into the plywood surface help increase consumers choices and applying 
sustainable design concepts to community product design helps add value to the products.  
 

Keywords: community products, sustainable design, identity of bamboo, design 
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1. บทนํา  
 

วิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญา

ด้านการจักสานเป็นเคร่ืองใช้มานานต้ังแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก จํานวน 80 คน เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากเศษไม้ไผ่อัดขึ้นรูป มีทรัพยากรไม้ไผ่ในชุมชนจํานวนมาก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีของสมาชิก 
จํานวน 100 ไร่ และอนุรักษ์ไผ่ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน จํานวน 1,500 ไร่ (กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, 2559) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม ได้มีการนําเศษไม้ไผ่ท่ีเหลือใช้จากการผลิตสินค้าหลัก คือการจักสาน ท่ีชาวบ้าน

นําไปเผาท้ิงตกเดือนละ 4 ตัน ชุมชนได้นําเศษไม่ไผ่ท่ีชาวบ้านจะนําไปเผาท้ิงซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มาปั่นย่อยขนาดและ

อัดทําแผ่นปาติเกิลและนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือจําหน่ายเป็นอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้

ให้กับคนในชุมชน และช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการเผาทําลายเศษไผ่ ท้ังยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีชุมชน และได้รับงบประมาณจังหวัดในการสนับสนุน

จัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ แต่ชุมชนยังขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และพ้ืนฐานด้านการ

ผลิตและการออกแบบท่ีจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิต (ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์, 2556) 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า ตําบลลุ่มสุ่ม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีเจตนารมณ์ท่ี

ดําเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรฐานชีวภาพ เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการรักษาไว้ซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) มีเจตนารมณ์ท่ีร่วมจะดําเนินการ เพ่ือให้การอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรฐานชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป (จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ, 2556) 
จากภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงจากท้ังสินค้าภายในและจากต่างประเทศ รูปแบบทางการแข่งขัน

รวมถึงคุณภาพ ราคา และการออกแบบ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมีการปรับตัวและพัฒนา

สินค้าท้ังในด้านการผลิต และออกแบบ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในตลาดของ

ประเทศ ย่ิงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือให้กิจการเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน และการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน 
และต้องมีการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบสินค้า และพัฒนารูปแบบของสินค้าอย่างต่อเนื่องอยู่

เสมอ (คมสัน สุริยะ และคณะ, 2550) 
ดังนั้นเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์จากไผ่ท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติในท้องถ่ิน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ท้ังในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้า กระบวนการผลิตท่ีได้

มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน โครงงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีนําไปใช้แทนไม้เนื้อแข็ง และสะดวกต่อการนําไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นในเร่ืองของการสร้างลวดลายท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไม้ไผ่ และเพ่ือทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท่ีทําจากการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ โดยจะทําการศึกษาในท้องถ่ินตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นไม้อัด ของวิสาหกิจชุมชน ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  

2.2 เพ่ือศึกษาและทดลองสร้างลวดลายท่ีสะท้อนความเป็นไม้ไผ่บนแผ่นไม้ไผ่อัด ท่ีทําจากเศษไม้ไผ่ 

2.3 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากแผ่นไม้ไผ่อัดท่ีทําจากเศษไม้ไผ่โดยใช้แนวคิดออกแบบย่ังยืน 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

วิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีการรวมกลุ่ม มีสมาชิก จํานวน 80 คน เพ่ือแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่อัดข้ึนรูป มีทรัพยากรไม้ไผ่ในชุมชนจํานวนมาก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีของ

สมาชิก จํานวน 100 ไร่ และอนุรักษ์ไผ่ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน จํานวน 1,500 ไร่ ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญา

ด้านการจักสานเป็นเคร่ืองใช้มานานตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีเศษไม้ไผ่เหลือจํานวนมากจากกระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานในชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการระดมหุ้นของคนในชุมชน ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดม
ทุน 80 ครัวเรือน 246 หุ้น มีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่อัดข้ึนรูป (กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, 
2559) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เศษไม้ไผ่เหลือท่ีจํานวนมากจากกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในชุมชน 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม ได้มีการนําเศษไม้ไผ่ท่ีเหลือใช้จากการผลิตสินค้าหลัก คือการทําแผ่นกันฉาก ท่ี
ชาวบ้านนําไปเผาท้ิงตกเดือนละ 4 ตัน ชุมชนได้นําเศษไม่ไผ่ท่ีเม่ือก่อนชาวบ้านนําไปเผาท้ิงมาปั่นย่อยขนาดและอัดทําแผ่นไม้

อัดและนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ จําหน่ายเพ่ือเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และ
ช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการเผาทําลายเศษไผ่ มีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่อัดข้ึนรูป อาทิ
เช่น แผ่นปาติเกิลจากเศษไม้ไผ่อัดข้ึนรูป กล่องหูห้ิว กรอบรูป ถาดเหลี่ยมแบบมีมือจับ กล่องใส่ช้อน กรอบรูปใบไม้ พวงกุญแจ 
ชิ้นงานขนาดใหญ่ และเฟอร์นิเจอร์จากแผ่นปาติเคิลจากเศษไม้ไผ่ ชุดกล่องขนาดต่าง ๆ โต๊ะขนาดกลางฉลุลาย ชั้นวางของทรง

รังผึ้ง เป็นต้น ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน ของประดับตกแต่งบ้าน ของท่ีระลึก และเศษไม้

ไผ่อัดแผ่นแปรรูปหรือแผ่นปาติเกิล (ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์, 2556) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่อัดข้ึนรูปของชุมชน 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมด้วย ปรัชญาหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมหลักการออกแบบย่ังยืน

ก็คือการออกแบบท่ีมีคุณค่าต่อผู้ใช้ ท่ีทําให้ผู้ใช้มีความพอใจในการออกแบบและเก็บผลิตภัณฑ์นั้นไว้นานที่สุด ซ่ึงเป็นการยืด

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และอีกทางหนึ่งก็ช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง (Diegel et al., 2010) 
แนวคิดเก่ียวกับความย่ังยืนควรครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้คือการคํานึงถึงผล ประกําไร 
โลก และ ประชาชน ไปพร้อม ๆกัน ดังนั้นขอบเขตของการออกแบบท่ีย่ังยืนครอบคลุมท้ังหมดของชีวิตผลิตภัณฑ์ (Chiu et 
al., 2012) แนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนเกิดข้ึนจากการตระหนักถึงมลภาวะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีเกิดจากขยะวัสดุท่ี

นํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วตัวบันจุภัณฑ์ไม่สามารถย่อยสลายได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะเป็น

จํานวนมากท่ีตามมา ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของสัตว์ และพืช โดยเฉพาะสัตว์น้ําท่ีได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้

ชัดจากเศษขยะ (มนตรี เลากิตติศักด์ิ, 2558)  
ในปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ยังงคงสืบทอดองค์ความรู้เดิม ซ่ึงจักสานไว้ใช้และทําเป็นอาชีพเสริม ท้ังนี้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตลาดส่วนเคร่ืองจักสานท่ีใช้สําหรับประดับตกแต่งและเป็นของท่ีระลึกยังไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควร 
การผลิตยังยึดองค์ความรู้เดิม จะต้องมีการศึกษาเพื่อค้นหาวิธีการออกแบบ สร้างสรรค์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ

ชํานาญของฝีมือแรงงานในการผลิตสินค้าให้ได้ออกมาอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน เพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สร้าง
ชื่อเสียงแก่ชุมชนให้ย่ังยืน โดยการสร้างงานไม้ไผ่เป็นอาชีพเสริมของสังคมเกษตรกรรม การจักสานไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรม

พ้ืนบ้านตามภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นการผสมผสาน การสืบทอดท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน  เกิดการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ไม้ไผ่ จากภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น การออกแบบและพัฒนา สร้างจุดเด่นของวัฒนธรรม จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
อนุรักษ์หัตถกรรมท้องถ่ินเป็นมรดกไปยังลูกหลาน ยังเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดรายได้ ตอบสนองการสร้างระบบ

ความย่ังยืนแก่ชุมชนและเศรษฐกิจต่อไป (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และ ธงชัย ยีรัมย์, 2559) 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ การสัมภาษณ์ และอภิปรายผลโดยการบรรยาย โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี   

 

4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.1.1 เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต แบบมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (ปัญญา เลิศไกร และ ลัญจกร นิลกาญจน์, 2559) 

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นไม้อัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือกล้องถ่ายภาพ และ
บันทึกข้อมูลเป็นภาพถ่าย และการจดบันทึก  

 4.1.2 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นไม้อัด เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือการจดบันทึก  
 4.1.3 เก็บข้อมูลด้วยการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ 
 

4.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 4.2.1 ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 17 กลุ่ม 
 4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 กลุ่ม 
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5. ผลการวิจัย 
 

ผลของการวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
5.1 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นไม้อัด ของวิสาหกิจชุมชน ตําบลลุ่มสุ่ม 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
จากการศึกษาพบว่าการแปรรูปเศษไม้ไผ่ให้เป็นไม้อัดของชุมชน มีกระบวนการข้ันตอนดังน้ีคือ  
 5.1.1 นําเศษไผ่มาย่อยขนาดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องย่อยเศษไม้  
 5.1.2 นําเศษไม้ไผ่ท่ีย่อยละเอียดแล้วไปผึ่งให้แห้ง โดยใช้ห้องอบพลงังานแสงอาทิตย์ 
 5.1.3 นําเศษไม้ไผ่ท่ีอบแห้งแล้วมาร่อนแยกขนาด 
 5.1.4 นําเศษไม้ไผ่ท่ีร่อนแยกขนาดแล้วมาชั่งน้ําหนักตามอัตราส่วนตามความหนาท่ีต้องการ แล้วนํามาพ่นกาว 

โดยการใช้เครื่องพ่นในหม้อหมุนมีฝาปิดเพ่ือให้กาวและเศษไม้เข้ากันอย่างท่ัวถึง 
 5.1.5 นําเศษไม้ไผ่ท่ีพ่นกาวแล้วมาฟอร์มแบบเพ่ือนําไปอัดในเคร่ืองอัดความร้อน 
 5.1.6 นําเศษไม้ไผ่ท่ีอัดฟอร์มแบบแล้วเข้าเคร่ืองอัดความร้อนท่ีอุณหถูมิ 120 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอัด 7 นาที 
 5.1.7 นําแผ่นไม้อัดออกจากเคร่ืองอัด 
 

5.2 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาและทดลองสร้างลวดลายท่ีสะท้อนความเป็นไม้ไผ่บนแผ่นไม้ไผ่อัด 
จากการศึกษาและทดลองสร้างลวดลาย พบว่า แผ่นไม้อัดจากเศษไม้ไผ่ท่ีได้จากการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ตําบล

ลุ่มสุ่มมีลวดลายท่ียังไม่แสดงออกถึงความเป็นไผ่ ถ้าไม่มีการบอกเล่าว่าทํามาจากเศษไม้ไผ่ก็จะไม่สามารถแยกออกด้วยสายตา

ได้ว่าทํามาจากเศษไม้ชนิดใด คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการทําลวดลายบนแผ่นไม้ไผ่อัดท่ีสะท้อนถึง

เอกลักษณ์ของความเป็นไม้ไผ่เพิ่มลงไปบนผิวไม้ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มากขึ้น  
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 100 คน พบว่า ร้อยละ 66.56 มีความเห็นว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ คือ ลําต้นไผ่ท่ีมีลักษณะตรงยาวและเป็นปล้อง 
ร้อยละ 31.66 มีความเห็นว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ คือ ใบไผ่ท่ีมีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียวเล็ก ๆ และมีเพียง ร้อยละ 1.78 
เท่านั้น ท่ีมีความเห็นว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไผ คือ ดอกไผ่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําลวดลาย ต้นไผ่ ใบไผ่ และดอกไผ่ มาออกแบบ

ลวดลายและทดลองวางบนแผ่นไม้อัดจากเศษไผ่ 
 

 
ภาพท่ี 3 การทดลองสร้างลวดลายบนแผ่นไม้อัดจากเศษไผ่ จากซ้ายไปขาว ได้แก่ลวดลายท่ีเกิดจาก ดอกไผ่ ใบไผ่  

และลําต้นไผ่ 
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5.3 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากแผ่นไม้ไผ่อัดโดยใช้แนวคิดออกแบบย่ังยืน 
จากการทดลองออกแบบและวางลวดลายบนแผ่นไม้อัดจากเศษไผ่ และนําลวดลายที่ได้มาสอบถามความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ เพ่ือคัดเลือกลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นไม้อัด ผลจากการ
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าลวดลายที่เหมาะสมท่ีสุดในการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอืลวดลายของลําต้นไผ่  

คณะผู้วิจัยจึงได้นําลวดลายต้นไผ่มาจัดทําแบบล่างเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ไผ่ โดย
จัดทําแบบล่างสําหรับผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือ กรอบรูป นาฬิกา เก้าอ้ี และโคมไฟ จากน้ันนําผลงานล่างแบบไปสอบถาม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและคัดเลือกรูปแบบเพ่ือนําไปผลิตเป็นต้นแบบสินค้าต่อไป 
ข้อจํากัดในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นไม้อัดท่ีทําจากเศษไม้ไผ่ คือ ขนาดของแผ่นไม้อัดมีความกว้างจํากัด

ท่ี 50x50 ซม. ถ้าจะผลิตชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ่กว่านั้นจะต้องนําแผ่นไม้อัดมาต่อกัน และความหนาของแผ่นไม้สามารถผลิตได้

ความหนาต้ังแต่ 6-10 มม. ถ้าต้องการความหนามากกว่านั้นต้องนําแผ่นไม้อัดมาวางซ้อนกันโดยการติดกันด้วยกาว  
 

 
 

ภาพท่ี 4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ จากซ้ายไปขวา กรอบรูป นาฬิกา เก้าอ้ีกล่องใส่ของ และโคมไฟ 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

วิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนท่ีใช้ไผ่จากพ้ืนท่ีป่ารอบชุมชนมาจักสานเป็น

ผลิตภัณฑ์ เช่น เข่ง แผ่นกั้นฉาก แนวทางการทําอาชีพในพ้ืนท่ี คือ การใช้เศษไม้ไผ่ท่ีชุมชนเผาท้ิง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น พ้ืนท่ีจําเป็นต้องรับการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม คือ กระบวนการผลิต

ทุกข้ันตอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี หรือมีส่วนผสมของสารเคมีน้อยท่ีสุด และรายได้
ต้องจัดสรรกลับไปสู่การจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีต้องดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การฟื้นฟูทดแทน

ทรัพยากรที่ถูกนําไปผลิตเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องในระยะยาว เพ่ือให้เกิดแผนการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากร

อย่างย่ังยืนต่อไป  
แผ่นไม้อัดจากเศษไม้ไผ่ท่ีได้จากการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ตําบลลุ่มสุ่มมีลวดลายท่ียังไม่แสดงออกถึงความเป็นไผ่ 

ถ้าไม่มีการบอกเล่าว่าทํามาจากเศษไม้ไผ่ก็จะไม่สามารถแยกออกด้วยสายตาได้ว่าทํามาจากเศษไม้ชนิดใด คณะผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดท่ีจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการทําลวดลายบนแผ่นไม้ไผ่อัดเพ่ือสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไม้ไผ่เพ่ิมลงไปบนผิวไม้ 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้มากข้ึน จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับ

เอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ พบว่าผู้บริโภคส่วนมากมีความเห็นว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไผ่ คือ ลําต้นไผ่ท่ีมีลักษณะตรงยาว

และเป็นปล้อง และการนําต้นไผ่มาทําลวดลายเพ่ิมบนแผ่นไม้อัดท่ีทําจากเศษไผ่นั้นช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไม้ไผ่

ได้เป็นอย่างดี  
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การนําแนวคิดออกแบบย่ังยืนคือการออกแบบท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนของการออกแบบ

และผลิตเข้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม โดยใช้แผ่นไม้อัดจากเศษไม้ไผ่ท่ีสร้างลวดลายให้สะท้อนความ

เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไม้ไผ่เพิ่มเข้าไป ช่วยสร้างความหลากหลายให้แก่สินค้าและยังช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย  
 

7. อภิปรายผล  
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม ทําผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่ท่ีเหลือท้ิงจากการผลิตเข่ง หรือแผ่นกั้นฉาก โดยนําเศษ

ไม้ไผ่มาบดและอัดแผ่นด้วยความร้อน จากนั้นนําแผ่นไม้ไผ่อัดไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของฝาก เช่น กล่องไม้ เก้าอ้ี 
ถาด กรอบรูป รวมท้ังอัดข้ึนรูปเป็นกระถางต้นไม้เพ่ือใช้เป็นวัสดุทดแทนถงุพลาสติกท่ีใช้เพาะชําต้นไม้ โดยมีการเปิดให้คณะผู้

ศึกษาดูงานจากท่ีต่าง ๆ ได้ร่วมกันเรียนรู้และนําแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้

เกิดประโยชน์สงูสุด อย่างท่ีกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ได้ดําเนินการไปประยุกต์ใช้ปรับให้เหมาะสมกับเครือข่ายหรือชุมชนของตนเอง  
แต่ชุมชนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยในเร่ืองของการเพิ่มศักยภาพการผลิต เพ่ือลดต้นทุนแรงงาน เพ่ิมเวลาการ

ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ความสวยงาม มีความหลากหลาย ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าให้เป็นท่ียอมรับมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ชุมชนยังต้องการการพัฒนาด้านการ

ออกแบบรูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลาย สวยงาม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเพ่ิม

มากขึ้นอีกด้วย  
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการทําแผ่นไม้ไผ่อัดจากเศษไผ่ท่ีได้ในพ้ืนท่ีของวิสาหกิจชุมชนตําบลลุ่มสุ่มสามารถต่อยอด

ผลิตภัณฑ์โดยการนําเอาลวดลายท่ีสะท้อนถึงความเป็นไผ่เพ่ิมลงบนผลิตภัณฑ์และการนําเอาหลักการออกแบบเข้ามา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นั้นช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ในตลาดท่ีกว้างข้ึน  
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 

ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปต่อยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากเศษไม้ประเภทอ่ืน ๆได้ โดยการเพิ่มเอกลักษณ์ของเศษ

ไม้ประเภทนั้น ๆลงบนแผ่นไม้เพ่ือสะท้อนถึงท่ีมาของผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง  
แผ่นไม้อัดจากเศษไม้ไผ่ท่ีมีลวดลายสะท้อนถึงความเป็นไม้ไผ่จากงานวิจัยในคร้ังนี้สามารถนําไปออกแบบเป็น

ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆนอกเหนือจากงานวิจัยครั้งนี้ได้อีก และลวดลายของไผ่นั้นยังสามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของ

ลูกค้าอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงช่าง รวมถึง ศึกษาความต้องการและความจําเป็น

ในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 350 คน 
โดยใช้วิธีการศึกษาแบบสํารวจเชิงปริมาณ เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง (IOC)  
ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.57 เพศชายร้อยละ 49.43  มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทักษะเชิงช่าง 185 คน มีความรู้ด้านประปามากท่ีสุด มีความรู้ด้านการใช้
แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือน้อยท่ีสุด มีความต้องการและมีความจําเป็นท่ีจะเรียนรู้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
จํานวน 241 คน มีความต้องการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๊ก มากท่ีสุด ร้อยละ 40.65 รองลงมามีความต้องการ    
ท่ีจะเรียนรู้เท่ากัน คือ การซ่อมแซมไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น ร้อยละ 17.29 
ส่วนอันดับท่ี 3 มีความต้องการเรียนรู้ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เช่นการล้างเครื่องปรับอากาศ ร้อยละ 8.41   
 
คําสําคัญ: ทักษะเชิงช่าง  ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study mechanic knowledge and skills and the needs and 
necessity for the use of mechanic skills and technology of the elderly in Nong Bua Community, Muang 
District, Kanchanaburi Province. This research was quantitative research. Data was collected using a 
questionnaire survey which examined by experts for consistency (IOC) values between 0.67-1.00. The 
number of samples were 350 people. The research found that majority aged of respondents were 
between 60-69 years, 50.57 percent were female and 49.43 percent were male. Of the samples 185 
people had technicians skilled, mostly had knowledge in plumbing and had knowledge in using mobile 
phone application the least. There is a need and necessity to learn additional technicians and technology 
skills for 241 samples, which mainly needed to learn how to use a mobile phone along with learning 
using Line and Facebook application with 40.65 percent, following with a need to learn basic electrical 
repairing and basic engine maintenance with 17.29 percent. Finally, 8.41 percent, is the need to learn air 
conditioning maintenance such as air conditioning cleaning. 

 
Keywords: mechanic skills, elderly people 
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1. บทนํา  
 

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 66,413,979 คน มีจํานวนผู้สูงอายุ 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.06 ของประชากรท้ังหมด ปี 2560 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 66,188,503 คน มีจํานวนผู้สูงอายุ 10,225,322 คน             
คิดเป็นจํานวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 15.45  และปี 2559 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 65,931,550 คน มีจํานวนผู้สูงอายุ 
9,934,309 คน คิดเป็นจํานวนผู้สูงอายุร้อยละ 15.07 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) จากข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 
จะพบว่า จํานวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 จากการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 พบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 
80 ปีข้ึนไป) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน กล่าวคือ  สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 12.70 ของ
ประชากรสูงอายุท้ังหมด เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึง

การสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุ และนําไปสู่การเพ่ิมข้ึนของประชากรที่อยู่ในวัยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ เม่ือพิจารณาสัดส่วนเพศของประชากรสูงอายุพบว่า ประชากรสูงอายุเพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ 55.10 ในปี 
2553 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 56.80 ในปี 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
จากร้อยละ 13.90 ในปี 2553เป็นร้อยละ 21.30 ในปี 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  
 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องหมายถึงสังคม

ผู้สูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนภายในข้างหน้า ซ่ึงสังคมของผู้สูงอายุนั้นยังมีความต้องการรายได้ท่ีม่ันคง กับ ร่างกายท่ียังเอ้ืออํานวยใน

การดํารงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ประชากรผู้สูงอายุ บางคนเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในวัยพ่ึงพิง แต่ในสังคมปัจจุบันอาจไม่สามารถ

พึ่งพิงผู้อ่ืนได้มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยท่ีการทํางานส่วนใหญ่ท่ีทํางานมักอยู่ในเมืองใหญ่ ส่งผล
ให้เมืองเล็ก ๆ เป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงวัย และ เด็ก ดังนั้นผู้สูงอายุต้องมีความสามารถท่ีต้องดูแลตนเองและครอบครัวให้ได้

เบื้องต้น ซ่ึงความสามารถในการดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นอาจรวมไปถึงความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในทักษะ           
เชิงช่างและการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน   
 ทักษะเชิงช่างในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการทํางาน 
ตลอดจนกระบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดต้ัง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้อย่างเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ท่ีไม่ยุ่ง ไม่ซับซ้อน และ ไม่ลงทุนสูง หากบุคคลท่ัวไป และผู้สูงอายุสามารถมีทักษะ

เชิงช่างจะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ควบคุมดูแลการทํางานได้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกประเภทและ

ปลอดภัย สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้านได้ด้วยตนเอง เช่น ท่อน้ําประปาตัน การเปลี่ยนหลอดไฟ การต่อฟิวส์ ซ่อมแซม
รั้ว การล้างเครื่องปรับอากาศ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง ส่วนงานทางด้านเทคโนโลยี ในงานวิจัย

นี้กล่าวถึงการใช้งานและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ หรือทางแท็บเล็ต เพ่ือ

ติดต่อสื่อสาร หรือเพ่ือความบันเทิง งานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีพร้อมจะให้ความรู้ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพให้ผู้สูงอายุ  
  ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหาความต้องการ และความจําเป็น ในการใช้ทักษะเชิงช่างและ

เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือนําผลที่ได้มาตอบสนองต้องการของชุมชนเพ่ือให้

ชุมชนได้รับการพัฒนาต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว   
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว  
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 2. ประชากรในการวิจัย หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี    
 3. ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถเบ้ืองต้น ด้านไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ ประปา การซ่อมซอมดูแลรักษาบ้านเรือน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ การใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

หรือทางเท็บเล็ต  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้สูงอายุพบว่า มีนักวิชาการได้มองภาวะสูงอายุแตกต่างกัน ซ่ึง

ในส่วนของเอบเบอร์โซล และเฮส (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2553: 9) ได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีการสูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
(Sociological Theory)  

สรุป จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะของผู้สูงอายุ จะเห็นว่าแต่ละทฤษฎีจะกล่าวถึงความสูงอายุแตกต่างกันไป ทฤษฎี

ทางชีววิทยาจะอธิบายความชรา โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายที่ลดลง ทฤษฎีทางจิตวิทยาจะมอง

ความสูงอายุ โดยพิจารณาจากความจําการเรียนรู้ สติปัญญา อารมณ์ ส่วนทฤษฎีทางสังคมวิทยา พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ

จากความสามารถในการคงบทบาท และสถานภาพทางสังคมไว้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบาย

ความเสื่อมถอยของสังขาร การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จิตใจ และสภาพทางสังคมของผู้สูงวัยได้ท้ังหมด 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแผนผู้สูงอาย ุ

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 (คณะกรรมการผู้สูงอายุ

แห่งชาติ, 2553) แผนผู้สูงอายุระยะยาวฉบับนี้เป็นแผนผู้สูงอายุ ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย โดยให้ความสําคัญต่อ “วงจรชีวิต” 
และความสําคัญของทุกคนในสังคมท่ีมีความเก่ียวพันกับผู้สูงอายุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แผนผู้สูงอายุ ฯ ฉบับปรับปรุงนี้แบ่ง

ยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ แต่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเร่ืองนี้คือ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ
การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ข้อท่ี 2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน 
 

 2.3 แนวคิดทักษะเชิงช่าง 
 ทักษะเชิงช่าง (Engineering skill) หรือทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะในการใช้เครื่องมือช่าง

พ้ืนฐาน เพ่ือสามารถปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,  
2554)  ทักษะงานช่างในชีวิตประจําวัน อาจกล่าวได้ว่า เป็นงานท่ีต้องใช้ทักษะท่ีเป็นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา การดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน  ท่ีทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมแซม

แก้ไขสิ่งของเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีชํารุด เสียหาย หรือสร้างสิ่งของง่าย ๆ เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี รั้ว ผนัง ถนน ทางเท้าในบ้าน 
การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การต่อประปา การดูแลบํารุงรักษาเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านด้วยตนเอง 
ตลอดถึงเคร่ืองยนต์กลไกและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น  เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข  
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2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 วรรณวิภา ไตลังคะ (2561) ได้ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีอําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่าประเด็นสําคัญคือ  1) ด้านความม่ันคงของรายได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังทํางานเพ่ือหารายได้ 
โดยงานท่ีทําได้แก่งานส่วนตัว  2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและมีการร่วมกิจกรรมทางสังคม

ในระดับน้อย  3) ด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว คือ โรคหัวใจความดันโลหิตสูง และเบาหวาน  4) ด้าน
การศึกษาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จึงทําให้ขาดความรู้และความสามารถที่จะแสวงหาข่าวสารที่จะช่วยเหลือตนเอง 
และ 5) ด้านสวัสดิการ พบว่ามีขอบเขตและรูปแบบจํากัดคือ มีเพียงระบบเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ  สําหรับรูปแบบการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ มีรูปแบบ 6 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ และ 1 เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ ประกอบด้วย  1) กระบวนการศึกษาข้อมูลสุขภาพ 2) กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ  3) กระบวนการวางแผน

ปฏิบัติ  4) กระบวนการดําเนินกิจกรรมตามแผน  5) กระบวนการสร้างความย่ังยืน และ 6) การสร้างความเข้าใจในเงื่อนไข

ภาวะท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิชานาถ สุชาติพงศ์ และคณะ (2561) ศึกษาพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้สูงอายุ อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ารูปแบบการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่นิยมใช้ ไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ติดต่อสื่อสารกับลูกหลานและญาติพ่ีน้อง ซ่ึงการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ แหล่งของรายได้ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกัน 
 อารีย์ มยังพงษ์ (2556) ศึกษาสภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้สูงอายุต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ มีความต้องการให้ภาครัฐจัดหาคอมพิวเตอร์สาธารณะ

ไว้บริการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฟรี จัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในราคาประหยัด และการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดฝึกอบรมด้าน ICT สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างของผู้สูงอายุ 
ชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทั้งหมดในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
8 หมู่บ้าน มีประชากรผู้สูงอายุท้ังสิ้น 1,379 คน 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากับ 350 คน คํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ โดยกําหนดให้มีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95%  ได้กลุ่มตัวอย่าง 310 คนแต่เพ่ือให้เกิดความแม่นยํามากย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 350 คน 
  

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยส่วนท่ี 1 เป็นคําถามปลายปิด (Close 
Ended Question)  ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)  
 ส่วนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด

แบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว (Best Answer) 
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 ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชน
หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด  

 

 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ 
  3.3.2 นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม นําผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณแต่ละข้อเพ่ือหาดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Objective Congruence) ในงานวิจัยนี้มีค่าต้ังแต่ 0.67 - 1.00 
จึงสามารถนําเคร่ืองมือนี้ไปใช้ในการหาความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชน

หนองบัวได้  
  3.3.3 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงไปเก็บข้อมูลผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  3.4.1 ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 350 ชุด โดยผู้แจกแบบสอบถามจะเป็นผู้อ่าน

แบบสอบถามและเขียนตอบแบบสอบถามให้ตามคําพูดของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่สายตาพร่ามัวซ่ึงเป็นไปตาม

อายุท่ีเพ่ิมขึ้น  
 3.4.2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืน ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแต่ละข้อ และนับ
จํานวนแบบสอบถามให้ครบตามจํานวน และผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิต ิ

 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ทุกชุดและนําไปใส่รหัส 
(coding) ในแบบฟอร์มการลงรหัส สําหรับประมวลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
ดังน้ี 
 3.5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ จําวนบุคคลท่ีพักอาศัยอยู่ภายในบ้าน  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้

ค่าความถี่ (frequency) และ การคํานวณหาค่าร้อยละ (percentage) 
 3.5.2 ข้อมูลส่วนท่ี 2 ความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชน
หนองบัว ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบคําถามปลายเปิด ผู้วิจัยจึงต้องรวบรวมคําตอบและมาจัดกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 
แล้วนํามารวบรวมแล้วจึงนํามาวิเคราะห์ 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57  เป็นเพศชาย 173 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-
69 ปี จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 70.57 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวนบุคคลท่ีอาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกันมากท่ีสุด 
จํานวนมากกว่า 4 คนท่ีอาศัยอยู่ภายในบ้าน จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71    

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2591
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 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ความสามารถทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86 มีความรู้ทักษะ เชิงช่างด้านงาน

ประปามากท่ีสุด จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 ส่วนผู้ท่ีไม่มีความรู้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี มีจํานวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.14 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 จํานวนของกลุ่มตัวอย่างของผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว 

 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นท่ีผู้สูงอายุชุมชนหนองบัวต้องการเรียนรู้ทักษะเชิงช่างและ
เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีผู้ท่ีต้องการและมีความจําเป็นท่ีจะเรียนรู้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
จํานวน 241 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.14  มีความต้องการและมีความจําเป็นเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากแอปพลิเคชัน ไลน์ และ              
เฟซบุ๊ก ในโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65 รองลงมาคือมีความต้องการและความจําเป็นท่ีจะ

เรียนรู้ทักษะเชิงช่างเพ่ิมเติมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 37 คน ซ่ึงเท่ากับความต้องการเรียนรู้ทักษะเชิง

ช่างเพ่ิมเติมด้านการซ่อมแซมและดูแลเคร่ืองยนต์เบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 17.29 ความต้องการเรียนรู้การบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ เช่นการล้างเคร่ืองปรับอากาศ มีความต้องการจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุมี

ความต้องการเรียนรู้การติดต้ังและการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ 
เบื้องต้นมีจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุชุมชนหนองบัวมีความต้องการเรียนรู้งานด้านก่อสร้าง 
และ ด้านประปา น้อยท่ีสุดคือ อย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ส่วนกลุ่มตัวอย่างชุมชนหนองบัวท่ีไม่ต้องการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีและทักษะเชิงช่างเพิ่มเติมจํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86 รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 จํานวนความต้องการและความจําเป็นท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะเชิงช่างเพิ่มเติม 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท้ัง 2 ข้อ ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 350 คน พบว่า   
            5.1.1 ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว มีจํานวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.86 มีความรู้ทักษะเชิงช่างด้านงานประปามากท่ีสุด จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 มีความรู้การใช้
เทคโนโลยีจากแอปพลิเคชัน ไลน์ และ เฟซบุ๊ก ในโทรศัพท์มือถือน้อยท่ีสุด คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ 
วรรณวิภา ไตลงัคะ ด้านการศึกษาของผู้สูงอายุท่ีขาดความรู้และความสามารถในการแสวงหาข่างสาร  
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว มีผู้ท่ีต้องการและมีความจําเป็นท่ีจะเรียนรู้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี

เพ่ิมเติม จํานวน 241 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.14 มีความต้องการและมีความจําเป็นเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
และ เฟซบุ๊ก ในโทรศัพท์มือถือ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.65 เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว และต้องการท่ีจะเรียนรู้การ

ขายสินค้าผ่านช่องทางการค้าขายออนไลน์โดยการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ อารีย์ มยังพงษ์ ท่ีศึกษาความ

ต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส่วนความต้องท่ีจะเรียนรู้ทักษะเชิงช่างเพิ่มเติมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ความต้องการเรียนรู้ทักษะเชิงช่างเพิ่มเติมด้านการซ่อมแซมและดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้นนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ท้ัง

สองด้านเท่ากันคือร้อยละ 17.29 ซ่ึงผู้สูงอายุชี้แจงว่า เป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นแต่ท่ีผู้สูงอายุให้ความสําคัญน้อยกว่าการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากว่า กิจกรรมดังกล่าวต้องมีความเส่ียงสูงเนื่องจาก ร่างกายของผู้สูงอายุ และความจํา ไม่พร้อม

ท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติม ซ่ึงตรงกับทฤษฎีทางชีววิทยาของผู้สูงอายุ   
 ในส่วนของผู้ท่ีไม่ต้องการเรียนรู้ทักษะเชิงช่างและการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมเติมจํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86 นั้นได้

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ต้องการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการหารายได้เพ่ิมเติมแต่ไม่ต้องใช้ร่างกายในการปฏิบัติมากนักเนื่องจากสุขภาพไม่

ค่อยเอ้ืออํานวย ดังน้ันจึงความต้องการที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านการปลูกผัก ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง การทําปุ๋ย การทํา

ขนม การสานตะกร้าจากพลาสติก เป็นต้น 
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 5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 5.2.1 ควรมีการศึกษาโดยเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาความต้องการและความจําเป็นของการใช้ทักษะเชิง

ช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ 
 5.2.2 ควรนําผลที่ได้จากแบบสอบถามมาทดลองจัดอบรมตามความต้องการของชุมชนเพ่ือจะได้ทราบถึงความ

ต้องการท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุ 
 5.2.3 ควรมีการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อมูลในการท่ีจะให้บริการวิชาการกับผู้สูงอายุในชุมชนหนองบัวต่อไปในอนาคต วิจัย
ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบาลตําบลหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว และ ผู้สูงอายุชุมหนองบัวทุกท่าน ท่ีให้ข้อมูลในการทําวิจัยคร้ังนี้  
 
7. เอกสารอ้างอิง 

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2562). ข้อมูลสถิติจํานวนผู้สูงอายุประเทศไทยปี 2561 ด้วยระบบ POWER BI. ค้นเม่ือ 4 เมษายน 
2562 จาก http://www.dop.go.th/th/know/1/153 

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554). ทักษะเชิงช่างในชีวิตประจําวัน. ค้นเม่ือ 10 ตุลาคม 2561 จาก 
http://www.thairath.co.th/content/209810 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์. (2553). รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําหรับ
ผู้สูงอายุ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 

คณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. (2553). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ                
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2552 . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.  

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สงูอายุแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2552). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2545-2564). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

นิชานาถ สุชาติพงศ์ และคณะ. (2561). พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก กรณีศึกษาตําบลชะมาย 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย, ครั้งท่ี 10 วันท่ี 27-28 มีนาคม 
2561. 

วรรณวิภา ไตลังคะ. (2561). รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,                
ฉบับพิเศษ 2561, 312-320. 

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
2553-2583. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.  

อารีย์ มยังพงษ์. (2556). สภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of 
Community Development Research, 2013, 6 (1). 

 
 
 
 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2594 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2622 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนและไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือหารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีท่ีเหมาะสมในการเสริมพลังชุมชน ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ใช้การศึกษาเอกสาร ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเสวนากลุ่ม 3 คร้ัง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 465 คน ถอดรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของชุมชนได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีมีทักษะและไม่ต้องการความช่วยเหลือ 2) กลุ่มท่ีมีทักษะแต่ยังต้องการความช่วยเหลือ 
3) กลุ่มท่ีไม่มีทักษะและต้องการความช่วยเหลือ และ 4) กลุ่มท่ีไม่มีทักษะแต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ การสื่อสารเพื่อเสริม
พลังชุมขนใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกัน ตั้งแต่กระตุ้นให้อยากเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มท่ี 4) จัดหา
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ (กลุ่มท่ี 2 และ 3) รวมถึงประยุกต์ใช้สื่อท่ีเหมาะสมเพ่ือสื่อสารและ
เข้าถึงเพ่ือให้สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย (กลุ่มท่ี 1) เพ่ือให้การการสื่อสารข้อมูลสัมฤทธ์ิผลท่ีสุด    
 

คําสําคัญ: รูปแบบการใช้ไอที  บ้านท่ามะขาม  เศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทย 4.0  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

Abstract 
 

This research aims to find the appropriate Information Technology (IT) usage model to empower 
community followed the philosophy of sufficiency economy to support the Special Economic Zone and 
Thailand 4.0, in Baan Thamakham, Kanchanaburi province. Conducting research by reviewing literature, 
setting 3 times of community group discussion, and collecting data from 465 participants. Ways of using 
IT are classified in 4 groups: 1) have IT skills + need no help 2) have IT skills + need help 3) have no/less 
skills + need help and 4) have no/less skills + need no help. To treat with difference solutions started 
from urging them to learn (group 4), providing all applicable IT resources to suit their needs (group 2 and 
3), and applying appropriate media to communicate with ones who already have IT skills (group 1). 
 

Keywords: IT usage model, Baan Thamakham, sufficiency economy, Thailand 4.0, special economic zone 
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1. บทนํา  
 

การพัฒนาประเทศท่ีไม่สมดุล ระหว่างการพัฒนาคน เศรษฐกิจและสังคม ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1-7 สะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาประเทศแบบ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ย่ังยืน” 
ซ่ึงภายหลังได้มีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา

ในทุกมิติ” เข้ามาประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 และในฉบับหลังจากนั้นมาก็ยังยึดการพัฒนา

ประเทศที่เน้นคนเป็นหลักและมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนและนําไปสู่การพัฒนาประเทศ และจากทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ท่ียึด

หลักกรอบแนวคิด 1) น้อมนําและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน

ร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูประเทศและ 4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ทําให้มองเห็นว่าการพัฒนาคน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การพัฒนาความม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร, 2554) ท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เน้น “คน” เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาโดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ปัจจุบันประเทศไทยกําลังปรับตัว

เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี เน้นในเร่ืองการพัฒนา

สู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value–Based 
Economy) ซ่ึงการเข้าถึงและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการ

พัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญใน

การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติท่ีกล่าวมาข้างต้นเพ่ือนําไปสู่การเป็นฟันเฟืองท่ีสําคัญสําหรับการเป็นประชากรของ

ประเทศไทย 4.0 (คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561)  
ผลการการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561) สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้

ประชากรในประเทศสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนได้อย่างเท่าเทียม อีกท้ังผลจาก

การวิจัยเรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรแบบพอเพียงท่ีย่ังยืน (นิลุบล 
ทองชัย, 2555) ได้สะท้อนความต้องการของคนในชุมชนบ้านท่ามะขาม (หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะขาม ซ่ึงตําบลน้ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของจังหวัดและเป็นทางผ่านไปยังพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี) ท่ีประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ว่ามีความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อยอดเพื่อหารูปแบบการใช้ไอทีท่ีเหมาะสม เพ่ิมโอกาสให้กับคนในชุมชน 
รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประเทศไทย 4. หวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยลดความเหลื่อมล้ําโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมโอกาสในการเข่งขัน

จากความได้เปรียบเชิงพ้ืนท่ี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสู่เกิดการพัฒนาท่ีม่ันคงและย่ังยืนต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
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เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0  

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

2596 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

2624 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนับวันแต่มีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เห็นได้จากจํานวนงานวิจัยใน

บริบทท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมไปถึง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ICT) 
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือการท่องเท่ียว ตัวอย่างงานวิจัย
ได้แก่ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าใช้บริการท่ีพักในเขตพ้ืนท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแคว (วิชสุดา ร้อยพิลา และคณะ, 
2561) รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยความสําเร็จของการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพในประเทศกําลังพัฒนา (สุธาศินี สีน
วนแก้ว, 2553) และรูปแบบเพ่ือเสริมพลังชุมชนสร้างความย่ังยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ม่ิงขวัญ คงเจริญ และอาชัญญา 
รัตนอุบล, 2553) ซ่ึงในงานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้อง ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประเทศไทย 4.0 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด

กาญจนบุรี และ 4) บ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและกําหนดรูปแบบการใช้ไอทีท่ีเหมาะสม

กับคนในตําบลท่ามะขาม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information technology) เป็นการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการ

สารสนเทศท่ีต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่น  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีด้านเครือข่าย

โทรคมนาคมและการส่ือสาร  ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศในข้ันตอนต่าง ๆ  ตั้งแต่การแสวงหา  
การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้อง

แม่นยํา  และความรวดเร็วทันต่อการนํามาใช้ประโยชน์ (กิดานันท์ มะลิทอง, 2539)  
ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจเพ่ือนําพาประเทศให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความ

เหลื่อมล้ํา และกับดักความไม่สมดุล เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ท่ีมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่กับการเชื่อมโยงประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน

ผ่านกลไก ประชารัฐ (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2559)  ซ่ึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการสําคัญ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอต่อสิ่งท่ีอาจมากระทบท้ังภายนอกและภายใน โดยอาศัยความ
รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน

จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตในของคนให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิต

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 
 “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนท่ีท่ีจัดต้ัง

เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็ว โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวนําการพัฒนา ช่วยทําให้เกิดการลงทุนและ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีใกล้เคียง กาญจนบุรีได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 ประกอบด้วย 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลแก่งเสี้ยน และตําบลบ้านเก่า 
โดยได้กําหนดบทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีเป็น “นิคมอุตสาหกรรม การท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ 
การเกษตร และการค้าผ่านแดน” (กรมธนารักษ์, 2561)  

เทศบาลตําบลท่ามะขาม ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 26.25 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเชื่อมต่อกับ ต.แก่งเสี้ยน และ อ.
เมือง ซ่ึงการคมนาคมขนส่งจากภายนอกจังหวัดเพ่ือผ่านไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่เหนือข้ึนไปจะต้องใช้ถนนท่ีผ่าน ต.ท่ามะขาม 
แทบท้ังสิ้น นอกจากน้ีในพ้ืนท่ียังมี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,436 คน เป็นประชากรชาย 4,876 คน เป็นประชากรหญิง 
5,560 คน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 5,590 ครัวเรือน มีธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ขนาดใหญ่มากมาย โรงพยาบาล 
(ขนาด 100 เตียง) สถานีบริการน้ํามันและก๊าซ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาหลากหลายระดับ รวมถึงห้างสรรพสินค้า

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ชั้นนํา 2 แห่ง สถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญท้ังภายในและพ้ืนท่ีใกล้เคียงมากมายท่ีนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเย่ียมชม อาทิ สะพาน

ข้ามแม่น้ําแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร (องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี, 2558) ซ่ึงถือได้ว่าตําบลท่า

มะขามเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนหลายล้านคน ซ่ึงถ้าทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีนําความรู้ด้านไอทีมาเสริม

การดําเนินกิจการท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ิมความสามารถในการให้บริการในรูปแบบท่ีหลากหลายและตรงใจ

ผู้บริโภค ก็จะย่ิงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนานําพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งท่ีย่ังยืน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กําหนดประเด็นสําหรับเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้จริงและความต้องการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และถอดองค์ความรู้ท่ีได้เกี่ยวกับ

รูปแบบแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน เพ่ือจัดทํารายงานและเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจรวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนมาก

ท่ีสุด นําไปสู่การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง นําเสนอข้อมูลตามลําดับดังนี้ 
  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นผู้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

คือ หมู่ท่ี 1 บ้านเขาใหญ่, หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามะขาม, หมู่ท่ี 3 บ้านหัวหิน, หมู่ท่ี 4 บ้านยาง และ หมู่ท่ี 5 บ้านหน้าเขา) จํานวน

ท้ังสิ้น 10,436 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มไม่เฉพาะเจาะจง มีผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมาท้ังสิ้น 465 คน (อ้างอิงจาก
ตารางจํานวนกลุ่มตัวอย่างเทียบกับประชากร ของเครซ่ี มอร์แกน ต้องเก็บจากประชากรไม่น้อยกว่า 384 คน)  

 

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.2.1 การจัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนให้คน

ภายนอกและรับรู้ ตลอดจนใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน (จํานวน 3 คร้ัง ในพ้ืนท่ี หมู่ 2 หมู่ 3 และ หมู่ 5) 
ศึกษาข้อมูลเอกสาร เพ่ือกําหนดประเด็นสําหรับการเสวนาพูดคุย ลงพื้นท่ีเพ่ือพูดคุยกลุ่มย่อยกับสมาชิกในชุมชนท้ังผู้นําชุมชน 
ถึงการมี การใช้ และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.2.2 แบบสอบถาม  
ใช้แบบสอบถามท้ังปลายปิด และปลายเปิดให้แสดงข้อคิดเห็น ของข้อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการใช้งาน และความ

ต้องการของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและภูมิลําเนาเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีบ้านท่ามะขาม โดยนําประเด็นข้อคําถามท่ีได้

จากการเสวนา มาจัดทําแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําไปลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอ้มูลจริง   
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา อาทิ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของ

กลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 465 คน ของประชากรในชุมชนบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
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5. ผลการวิจัย  
 

5.1 ผลจากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร แบ่งประเด็นการนําเสนอออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ผลจากการศึกษาข้อมูลเชิง

นโยบาย ผลจากการศึกษาข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้ในภาพกว้าง และผลจากการศึกษาเอกสารและการประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี

ตําบลท่ามะขาม ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี 
 

5.1.1 ผลจากการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย  
ในเชิงนโยบาย พบว่า มีการผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐในทุกภาค

ส่วน ตั้งแต่ระดับประเทศถ่ายทอดลงมาสู่ระดับท้องถ่ิน ในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ท่ี

หลากหลาย มีแผนเพื่อกําหนดทิศทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความ ‘ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน’ 
น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2554-2563 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0 ดิจิตอล 4.0 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นไปในด้าน

การพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคล่ือนอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์  
 

5.1.2 ผลจากการศึกษาข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้ในภาพกว้าง 
ในเชิงการประยุกต์ใช้ในภาพกว้าง พบว่า ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสารข้อมูลไปยัง

ผู้เกี่ยวข้องท้ังในรูปแบบทางเดียว และสองทาง ท่ีสามารถโต้ตอบข้อมูลกันได้ท้ังแบบท่ีพูดคุยในเวลาเดียวกัน (Live Chat) 
รวมถึงโพสต์ฝากข้อความไว้เพ่ือให้คนอื่นเข้ามาตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้ ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เว็บไซต์ e-Government (URL: https://www.egov.go.th/th/index.php) 
และ เว็บไซต์เน็ตประชารัฐ (URL: https://netpracharat.com)  

 

5.1.3 ผลจากการศึกษาเอกสารและการประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีตําบลท่ามะขาม  
จากการศึกษาเอกสารและการประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีตําบลท่ามะขาม พบว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของพ้ืนท่ี

ตําบลท่ามะขาม ท้ังเพ่ือการค้า ความบันเทิง สื่อสารอัพเดทความเป็นไปของชีวิต ผ่านหลากหลายช่องทางการเข้าถึง อาทิ 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ข้อมูลท่ีเผยแพร่อาจนําเข้าโดยของเจ้าของแหล่งข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนก็ได้ โดยมีการนําเสนอ
ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รองรับและให้บริการของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยนําเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเบื้องต้น  

 

5.2 สภาพการใช้งานและความต้องการด้านไอทีของคนชุมชนบ้านท่ามะขาม 
 จากสภาพการใช้งานจริงในพ้ืนท่ีท้ังการเสวนาซ่ึงจัดข้ึน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 219 คน ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 
5 จากนั้นนําข้อมูลมูลท่ีได้มาจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ ความสามารถ และความต้องการในการ

พัฒนาความรู้เก่ียวกับการใช้งานไอทีจากกลุ่มตัวอย่าง 465 คน ใช้การสุ่มแบบไม่เจาะจง เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและชุมชน พบว่า 
 

5.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 465 คน เป็นหญิง 308 คน และเป็นชาย 157 คน กลุ่มผู้ตอบอยู่ในช่วงอายุ 15-

24 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.5) รองลงมาคือ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 22.6) และช่วงอายุอ่ืน ๆ ลดหล่ันลงมาแต่อยู่ในช่วงท่ีไม่

แตกต่างกันมากนัก มีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 23.0) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างของ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2599
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รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20.2) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 15.2) รับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 11.3) แม่บ้าน/
พ่อบ้าน (ร้อยละ 9.5) อ่ืน ๆ ประกอบด้วย ข้าราชการบํานาญ ไกด์ ก่อสร้าง อาชีพอิสระ ช่างไฟฟ้า (ร้อยละ 8.4) เกษตรกร 
(ร้อยละ 5.7) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน (ร้อยละ 5.0) ว่างงาน/ไม่มีงานทํา (ร้อยละ 2.6) 

 

5.2.2 ข้อมูลพฤติกรรมการมี การใช้ และความต้องการความช่วยเหลือด้านไอที 
ข้อมูลพฤติกรรมการมีและการใช้อุปกรณ์ไอทีท่ีได้จากแบบสอบถามในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่

กว่าร้อยละแปดสิบมีและใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือทํากิจกรรมที่หลากหลายได้ด้วยตัวเอง มีความคล่องในการใช้ปาน

กลางถึงมาก มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นท่ียังต้องการความช่วยเหลือด้านไอทีในบางเรื่อง โดยผู้ตอบใช้ ‘โทรศัพท์สมาร์ทโฟน’ สูง
ท่ีสุด (ร้อยละ 87.3) รองลงมาคือ ‘คอมพิวเตอร์แบบพกพา’ (ร้อยละ 28.8) คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ (ร้อยละ 20.4) 
‘โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกด’ (ร้อยละ 14.8) และ ‘แท็บเล็ต/ไอแพด’ (ร้อยละ 10.8) โดยมีความสามารถในการใช้งาน ระดับ 
‘ปานกลาง’ (ร้อยละ 57.6) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ‘คล่อง/เร็ว’ (ร้อยละ 31.0) และ ‘ช้า’ (ร้อยละ 11.5) ตามลําดับ  

จากผู้ตอบท้ังหมด 465 คน มากถึงร้อยละ 91.6 ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
เฟสบุ๊ค และสื่ออ่ืน ๆ โดยไลน์ได้รับความนิยมสูงสุด (ร้อยละ 86.5) รองลงมาคือ เฟซบุ๊ค (รอ้ยละ 78.9) อินสตาแกรม (ร้อยละ 
38.1) และทวิตเตอร์ (ร้อยละ 13.1) ตามลําดับ กิจกรรมท่ีผู้ตอบนิยมทํา เรียงตามลําดับจากสูงไปตํ่า ได้ดังนี้ คือ ใช้เพ่ือ

ติดต่อสื่อสาร (ร้อยละ 92.0) ดูยูทูป (ร้อยละ 73.1) สืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 62.6) เพ่ือความบันเทิง (ดูหนัง/ฟังเพลง) (ร้อยละ 
56.8) ค้นหาเส้นทาง (ร้อยละ 52.7) เล่นเกมส์ (ร้อยละ 43.4) ดาวน์โหลดข้อมูล (ร้อยละ 42.8) รับ-ส่งอีเมล์ (ร้อยละ 37.8) 
ขายของออนไลน์ (ร้อยละ 19.1) และอ่านข่าวสาร (ร้อยละ 16.8) นอกจากนี้ยังมีผู้ตอบอีก 10 คน (ร้อยละ 2.15) เลือกแสดง
ความคิดเห็นว่าใช้เพ่ืองานด้านอ่ืน ๆ อาทิ อ่ืน ๆ (ระบุว่า แต่งรูป จัดการเอกสาร เก็บงานออนไลน์ อบรม/เรียน ทํางาน)      

ผู้ตอบกว่าร้อยละ 66.7 ไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มีทักษะการใช้งานด้านไอที ส่วนท่ีเหลือ 
(ร้อยละ 33.3) ต้องการความช่วยเหลือด้านการใช้โปรแกรม ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และด้านความรู้ ซ่ึงผู้ตอบ 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าต้องการความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือทํากิจกรรมในด้านต่าง ๆ และด้านอ่ืน ๆ อาทิ ต้องการสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีท่ีมีความเร็วสูง เนต็ประชารัฐ ทําเว็บไซต์ ขายของออนไลน์  
 

5.3 รูปแบบการใช้ไอทีที่เหมาะสมสําหรับชุมชนบ้านท่ามะขาม 
รูปแบบจากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา เสวนา และวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบการใช้ไอทีท่ีเหมาะสม

สําหรับชุมชน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ควร
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ในพ้ืนท่ี ซ่ึงแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) มีทักษะไอที + ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 2) มีทักษะไอที + ต้องการความช่วยเหลือ 3) ไม่มีทักษะไอที + ต้องการความช่วยเหลือ และ 4) ไม่มีทักษะไอที 
+ ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ซ่ึงอธิบายได้ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มีทักษะไอที + ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ใช้ท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อสังคมออนไลน์และ
ไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กลุ่มนี้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงหรือทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีตนต้องการได้ด้วย

ตนเอง รวมถึงสามารถสืบค้นเพ่ือหาข้อมูลในสิ่งท่ีตนเองต้องการได้ ดังนั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือต้องการเข้าถึงคนกลุ่มนี้สามารถใช้

สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่งสารไปยังคนกลุ่มนี้ได้เลย  
กลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 3 (มี/ไม่มีทักษะไอที + ต้องการความช่วยเหลือ) เป็นกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือ ซ่ึงผู้ใช้ใน

กลุ่มนี้มีตั้งแต่ ไม่มี มีในหลากหลายระดับ และต้องการความช่วยเหลือในบางด้าน ซ่ึงเบื้องต้นอาจจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เพ่ือเข้าถึงและสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน์ ซ่ึงถ้ามีความต้องการด้านฮาร์ดแวร์
และอินเทอร์เน็ต อาจให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีจัดการ ในเบื้องต้นอาจต้องจัดฝึกอบรมตามความสมัครใจ เพ่ือให้มีทัษะการ

ใช้อุปกรณ์ก่อน แล้วจึงเพ่ิมทักษะการสืบค้น เพ่ือให้สามารถเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง  
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กลุ่มท่ี 4 ไม่มีทักษะไอที + ไม่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นกลุ่มท่ีไม่สนใจหรืออาจไม่ตระหนักถึงความสําคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจมีผลต่อชีวิต อาจกระตุ้นให้เห็นถึงความสําคัญของการมีและการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้คนกลุ่มนี้เปิดใจเรียนรู้ จึงค่อยไปสู่ขั้นตอนของการถ่ายทอดความรู้เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้และใช้งานจริง 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

ในระดับนโยบาย แผนพัฒนาประเทศท้ังแผนระยะยาว 20 ปี (คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) แผนระยะ

กลาง และแผนระยะสั้น ต่างมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัว

ขับเคลื่อนอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในทุกภาคส่วน ท้ังรัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาต่าง ๆ ถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม ผ่านหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถ่ิน ท้ังรูปแบบแอพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ช่วยอํานวย

ความสะดวกให้ผู้ทีต้องการเข้าถึงบริการของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี การนําไปใช้งานในภาคเอกชนมีรูปแบบค่อนข้าง

หลากหลายเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ท้ังใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาจใช้บริการบริษัทเพ่ือให้นํา

ข้อมูลข้ึนเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการค้นเจอ และการเข้าถึงจากลูกค้าจากทุกมุมโลกเนื่องจากเกี่ยวพันกับเร่ืองของการทํา

ธุรกิจและรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีแสดงสถิติการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ของ

วัยรุ่นและวัยทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561) สะท้อนให้เห็นถึง

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันมากข้ึนทุกขณะ และสอดคล้องกับผลที่ได้จาก

แบบสอบถามสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการมี การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงพบว่าผู้ตอบมากถึง 2 ใน 3 
ของท้ังหมด ไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และความรู้ เนื่องจากสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ (ร้อยละ 87.3 สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้)  

อย่างไรก็ตามข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามความสามารถและความต้องการความช่วยเหลือ (4 กลุ่ม) สะท้อนให้เห็น

ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ไอทีเพ่ือสื่อสารตามความต้องการข้ึนอยู่ท่ีว่าจะเปิดเนื้อหานั้น ๆ ขึ้นมาดู

หรือไม่ดังนั้นสิ่งท่ีต้องเสริมเพ่ือสื่อสารกับคนกลุ่มนี้คือเนื้อหาท่ีโดนใจ ส่วนกลุ่มท่ีน่าจะต่อยอดการพัฒนาท่ีสุดสําหรับงานวิจัยนี้ 
คือกลุ่มท่ีมีความต้องการเรียนรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพของตนเองในส่วนท่ียังขาดอยู่ ซ่ึงมองถึงการสอนใช้งานอุปกรณ์ไอทีเบื้องต้น

เพ่ือสื่อสารและสืบค้นข้อมูล ท่ีในปัจจุบันสามารถมีแหล่งข้อมูลออนไลน์รอการเข้าถึงจากผู้ใช้ ภาคส่วนท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดคือ 
ประชาชนกลุ่มท่ีขาดทักษะและไม่มีความตระหนักถึงความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มท่ี 4) ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ขาด

การเข้าถึงข้อมูลท่ีปัจจุบันอาศัยสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ค่อนข้างมาก ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามยัง

สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีภาครัฐจัดทําไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีส่วนใหญ่ได้รับโอกาสทางสังคมอยู่แล้ว โดยมี
ทั้งองค์ความรู้ อุปกรณ์ สามารถเข้าถึงสื่อใด ๆ ได้ตามท่ีต้องการ ส่วนกลุ่มคนท่ีรัฐต้องการให้เข้าถึง ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงวัยท่ีไม่ใช้

เทคโนโลยี รวมถึงไม่ยอมเปิดใจให้กับเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีภาครัฐควรตระหนักและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ทําได้โดยจัดเตรียมเคร่ืองมือและสื่อสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเข้าถึงและใช้

งานของกับกลุ่มคน 4 ประเภท ท่ีจําแนกโดยเกณฑ์ความสามารถในการใช้งานไอทีและความต้องการในการเรียนรู้ ได้เป็นกลุ่ม

ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นและใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ท่ีท้ังมีความต้องการและไม่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ทําได้โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มคนท่ียังขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่มีความ
สนใจท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือจัดทําสื่อการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
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8. กิตติกรรมประกาศ  
 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสําหรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ขอบคุณทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญท่ีให้

คําปรึกษาข้อเสนอแนะ ขอบคุณบุคลากรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่ามะขามทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่านนายกเทศมนตรี

วิษณุ บุญญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน เครือข่ายสมาชิก อสม. คุณเกษม ศรีพุก คุณปรีชา และคุณจรรยา หนูขาว คุณทิวา

พร ศรีวรกุล อาจารย์จักรกฤษณ์ โพธ์ิแพงพุ่ม ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอีกหลาย ๆ ท่านท่ีไม่ได้เอ่ย

นามที่อยู่เบื้องหลังการทํางาน ส่งผลให้การวิจัยบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงพื้นบ้านในจังหวัดเพชรบุร ี
Study on the Development of the Small Scale Fisheries in Phetchaburi 
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บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) รูปแบบและอุปสรรคในการทําประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี และ          

2) แนวทางในการพัฒนาประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้นําชุมชน จํานวน 16 คน ชาวประมงพื้นบ้าน 24  คน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 4 คนการเลือกผู้ให้ข้อมูล
สําคัญคํานึงถึง ความรู้ความเข้าใจและประสบการณเกี่ยวกับการทําประมงพ้ืนบ้าน 2) การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประมงพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย  นักวิชาการ ผู้นําชุมชนและผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านในพ้ืนท่ี
จํานวน 15 คน 3) การวิเคราะห์เอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบประมงพ้ืนบ้าน  
ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การใช้เรือและใช้เครื่องมือประมงแบบพ้ืนบ้านจับสัตว์น้ําเฉพาะชนิด และอุปสรรค ได้แก่ 1.1) การทํา
ประมงพ้ืนบ้านจํากัดพ้ืนท่ีน้อยลง 1.2) การจับสัตว์น้ําได้น้อยลงเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งลดน้อยลง 1.3) ปัญหาความ
เข้มข้นในการบังคับใช้ของกฎหมายประมง และ 1.4) ปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือและเรือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่ง  
2) แนวทางในการพัฒนาประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ 2.1) การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนประมงชายฝั่ง 2.2) การสร้างกติกาชุมชน
ร่วมกัน 2.3) การส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านโดยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและชุมชน และ 2.4) ภาครัฐบังคับใช้และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงชายฝั่งอย่างจริงจัง 

 
คําสําคัญ: ประมงพ้ืนบ้าน  ประมงชายฝั่ง  การพัฒนา  การมีส่วนร่วม  
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Abstract 
 

The objectives of this research to study 1) format and difficulties of coastal fisheries in Phetchaburi, 
and 2) the development of coastal fisheries in Phetchaburi. This research is qualitative consists of 1) in-
depth interviews from the key informants, including community leaders, representatives of coastal fishermen 
and relevant government officials. Choosing a major contributor to select from the insight and experience few 
dealings with coastal fisheries. 2) Focus group to get information on the problems and the development 
of coastal fishing attended a focus group of 15 people consisting of academics, community leaders and 
representatives of coastal fishermen. 3) Document Analysis by collected information related to coastal 
fisheries. The research found that: 1) coastal fishing patterns in Phetchaburi including the fishing boats and 
traditional fishing gear. Barriers to coastal fishery, including: 1.1) space for coastal fishing less, 1.2) the 
fishery was less because fewer animals coast, 1.3) concentration in the enforcement of fishing laws and 
1.4) the hacking tools and illegal fishing in the coastal zone. 2) the development of coastal fishing in 
Phetchaburi include: 2.1) participate in the management of coastal fishing communities, 2.2) participation in 
the creation of community rules, 2.3) the promotion of coastal fisheries with the cooperation of government 
agencies and communities and 2.4) enforcement and governmental action on the coast fishing seriously. 
 
Keywords: fishing, coastal fishing, development, participation 
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1. บทนํา  
 

ประมงพ้ืนบ้าน หรือประมงชายฝั่งมีความสําคัญต่อประเทศในด้านการผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพสูง

ให้แก่ประชากร เป็นแหล่งทํามาหากินแก่ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่ง รวมท้ังยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหารทะเลสําหรับการส่งออก

ไปจําหน่ายยังต่างประเทศ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทําประมงพ้ืนบ้านของประชาชนชายฝั่งทะเลกําลังประสบกับปัญหา

อุปสรรคอันมีผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทําประมงท่ีใช้เครื่องมือประมงหลากหลายประเภทมีความทันสมัย 
และเป็นวิธีการทําประมงที่มุ่งเน้นปริมาณการจับสัตว์น้ํา โดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ํา             
ทําให้ปริมาณของทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่งลดลงเร่ือย ๆ อันเนื่องมาจากถูกจับมาใช้จนเกินการผลิตตามธรรมชาติ (กรรณิการ์ 
นาคฤทธ์ิ, 2558) ทําให้การประกอบอาชีพประมงชายฝั่งไม่สามารถจับสัตว์น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงอาจนําไปสู่

ผลกระทบต่อการทําประมงชายฝั่ง เช่น รายได้ การจ้างงาน รวมท้ังวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง ทรัพยากรชายฝั่งเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณสมบัติเป็นทรัพย์สินส่วนรวม (Common Property) ควรเป็นของประชาชนทุกคนได้ใช้และ

เป็นเจ้าของร่วมกัน  ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีประมงชายฝ่ังของจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีการทําประมงชายฝั่งในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง

เพชรบุรี  อําเภอชะอํา และอําเภอบ้านแหลม ใน 8 ตําบลดังนี้ อําเภอเมืองเพชรบุรี 2 ตําบล ได้แก่ 1) ตําบลหาดเจ้าสําราญ   
2) ตําบลหนองขนาน  อําเภอชะอํา 1 ตําบล ได้แก่  ตําบลบางเก่า และอําเภอบ้านแหลม 6 ตําบล ได้แก่ 1) ตําบลบ้านแหลม  
2) ตําบลบางตะบูน 3) ตําบลบางขุนไทร 4) ตําบลปากทะเล  5) ตําบลบางแก้ว และ 6) ตําบลแหลมผักเบี้ย ในปัจจุบันปัญหา

การทําประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีก็มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะเห็นได้จากการมีการส่งเสริม และมี
ความสนใจในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (ตวงพร จันทร์แก้ว, 2550) การตั้งกลุ่มชุมชนประมงพ้ืนบ้านเกิดข้ึนบ้าง ทําให้ผู้วิจัย

สนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการทําประมงพ้ืนบ้าน รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาการทําประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ี

ชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลต่อการขับเคลื่อนทางนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับประมงพ้ืนบ้านจากบุคคล 
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบและอุปสรรคในการทําประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี 
2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 พ้ืนท่ีประมงพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยกําหนดเป็นการทําประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย  
1) อําเภอเมือง 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลหาดเจ้าสําราญ และตําบลหนองขนาน 
2) อําเภอชะอํา 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางเก่า 
3) อําเภอบ้านแหลม 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านแหลม ตําบลบางตะบูน ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบลบาง

แก้ว และตําบลแหลมผักเบี้ย   
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาดังนี้  
 4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร  (Documentary  research)   เช่น เอกสารวิชาการ 
บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แผนนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยตรงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม และการจัดประชุมกลุ่มย่อยจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยการแนะนําของเจ้าหน้าท่ี
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน และจากการแนะนําปากต่อปากจากผู้ให้ข้อมูล  ในรูปแบบ snow  ball 
ท้ังนี้มีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  4.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  และการสังเกตการณ์ โดยลงพ้ืนท่ีสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

โดยตรง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ 
   (1) ผู้นําชุมชน ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน หรือ ผู้บริหารในหน่วยการปกครองท้องถ่ินในแต่ละตําบล ๆ ละ 2 คน 
   (2) ตัวแทนประชาชนท่ีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านในแต่ละตําบล ๆ ละ 3  คน  โดยเป็นชาวประมงท่ี

ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนชาวประมงน้ี เป็นการสัมภาษณ์โดยการแนะนําต่อ 
ๆ กันไป เริ่มจากการแนะนําจากผู้นําชุมชนและผู้นําท้องถ่ินนั้น ๆ   
     (3) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  4 คน  
   (4)  จัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับตัวแทนประชาชนชาวประมงพื้นบ้าน  นักวิชาการ และ
ผู้นําชุมชน  จํานวน 15 คนเพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาประมงพ้ืนบ้าน โดยมุ่งท่ีระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีหลากหลาย  
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 5.1 สรุปผล  
 5.1.1 รูปแบบประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี มี  2 รูปแบบ คือ 
    1) ประมงชายฝั่งแบบใช้เรือไปจับสัตว์น้ําชายฝั่ง  โดยใช้อุปกรณ์ไปกับเรือในการจับสัตว์น้ํา เช่น อวนปลา 

อวนปู  ลอบ หอยหลอกหมึก  และ เบ็ดราว 

 
ภาพที่ 1 อวนปลา 
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ภาพที่ 2 หอยหลอกหมึก หรือ อวนหมึกสาย 

 
ภาพที่ 3 เบ็ดราว 

 
  2) การทําประมงโดยใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ําบนภาคพ้ืนดิน ได้แก่    
   (1) โป๊ะ โพงพาง ซ่ึงในปัจจุบัน  ไม่มีการใช้เครื่องมือชนิดนี้แล้ว 
   (2) เบ็ดมือ ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน  
       (3) การทําฟาร์มเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม  และบ่อกุ้ง 

 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่สัตว์น้ําท่ีจับได้เป็นสัตว์น้ําจากธรรมชาติ เช่น กุ้ง ปู ปลากะพง ปลากด กุ้งแม่น้ํา   
 

           
 

ภาพที่ 4 โพงพาง 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 2607



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
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ภาพที่ 5 เรือประมงพ้ืนบ้าน 
 

  5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทําประมงพ้ืนบ้านชายฝ่ังในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 
    1) การทําประมงพ้ืนบ้านจํากัดพ้ืนท่ีน้อยลง เนื่องจากการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล เช่น โรงงานปลาหมึก โรงงานคลังน้ํามัน  ร้านอาหาร และการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลน ทําให้

พ้ืนท่ีทําประมงชายฝั่งน้อยลง เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่หรือนายทุนถือสิทธ์ิในการครอบครองพื้นท่ีชายฝั่ง ทําให้ประมง

ชายฝั่งท่ีใช้เรือเล็กเข้าไปในพ้ืนท่ีชายฝั่งอย่างอิสระไม่ได้ 
   2) การจับสัตว์น้ําได้น้อยลงเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งลดน้อยลง  อันเนื่องมาจากปัญหาความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรประมงชายฝ่ังอันมีผลกระทบมาจากต่อสภาพแวดล้อมซ่ึงปัญหาใหญ่เกิดจากท้ิงน้ําเสียลงสู่ชายฝั่งจาก  
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงก่อผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ และความเติบโตของสัตว์น้ําชายฝั่ง เนื่องมาจากระบบนิเวศของป่า

ชายเลนเปลี่ยนไปซ่ึงส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางระบบนิเวศ   
   3) ปัญหาความเข้มข้นในการบังคับใช้ของกฎหมายประมง  ซ่ึงมาจากการตรวจเข้มการประมงท่ีผิด

กฎหมาย ของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการป้องกันยับย้ังและขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) กําหนดให้ ประเทศท่ีจะส่งออกสินค้าประมงท่ีจับจากทะเลไปยังสหภาพ

ยุโรปต้องจัดทําระบบป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมง แบบ IUUแ ล ะ ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch 
Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้ําไปยังสหภาพยุโรป ทุกครั้ง เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากการทํา 
ประมงแบบ IUU  ซ่ึงทําให้แรงงานประมงพ้ืนบ้านบางส่วนหายไป เช่นลูกหลานชาวประมงที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์  18 ปี ตาม
กําหนดของ IUU  (วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ และ กฤษณา ไวสํารวจ, 2561) 
   4) ปัญหาการลักลอบใช้เคร่ืองมือและเรือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่ง โยเป็นการทําประมงแบบธุรกิจ

ของนายทุนใหญ่ ท่ีใช้เคร่ืองมือประมงขนาดใหญ่ลักลอบเข้ามาทําการประมงในเขต 3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง 
ซ่ึง เป็นเขตอนุรักษ์ และเป็นพ้ืนท่ีทําการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถจับกุมได้  ซ่ึงตาม
กฎหมายพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 34  กําหนดไว้ว่าเรือประมง พ้ืนบ้านไม่สามารถหาปลานอกชายฝั่ง

เกินท่ีกฎหมายกําหนด  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบ้าน ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายในการอนุญาตดังกล่าว อธิบดีจะประกาศ อนุญาตให้เป็นการท่ัวไปก็ได้ โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้ ท้ังนี้ปรากฏว่ามีการใช้อวนลาก  และเรือ
คราดหอยท่ีผิดกฎหมาย ของเรือประมงพาณิชย์ รุกล้ําพ้ืนท่ีประมงพื้นบ้านเป็นผลให้เกิดการทําลายระบบนิเวศประมงชายฝั่ง  
ไม่สามารถสงวนสัตว์น้ําขนาดเล็กไว้ได้ด้วย 
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  5.1.3 แนวทางในการพัฒนาประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่  
   1) การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนประมงชายฝั่ง   โดยหน่วยงานชุมชนและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี

การวางแผน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกในการจัดการประมงทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน  
   2)  การสร้างกติกาชุมชนร่วมกัน เพ่ือรักษาทรัพยากรชายฝั่งและใช้ทรัพยากรประมงร่วมกันอย่างย่ังยืน 
ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน  เช่นการสร้างกติกา การใช้เคร่ืองมือจับสัตว์น้ําท่ี

ไม่ทําลายล้างสัตว์นํา  การกําหนดขนาด อายุ ของสัตว์น้ําท่ีจับ  ช่วงเวลาหรือฤดูกาลในการจับสัตว์น้ํา การกําหนดแหล่งทํา

ประมงในชุมชนเพ่ือเกิดการอนุรักษ์สัตว์น้ําวัยอ่อน  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ชาวประมงพ้ืนบ้านทําประมงโดยใช้เรือขนาดเล็กและใช้

เคร่ืองมือแบบเรียบง่ายเลือกจับสัตว์น้ําเฉพาะอย่าง  ท้ังนี้ในระยะยาว  โดยวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านต้องอาศัยทรัพยากรท่ีมี

อย่างต่อเนื่องเพ่ือทํามาหากิน  ดังน้ันการสร้างกติกาชุมชนจะช่วยสร้างความม่ันคงแก่วิถีชีวิตและความอยู่รอด  
   3) การส่งเสริมอาชีพประมงพ้ืนบ้านโดยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและชุมชน โดยชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือประเมินและตรวจสอบสภาวะการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรประมงอย่างสมํ่าเสมอ   ควรมี
การศึกษาและจัดทําเขตอนุรักษ์ และขยายพันธ์ุสัตว์น้ํา   และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์

น้ําและทรัพยากรชายฝั่ง สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
   4) ภาครัฐบังคับใช้และดําเนินการเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือประมงชายฝั่งอย่างจริงจัง   ท้ังนี้เกี่ยวพันกับ

ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรประมงจากการประมงเพ่ือการพาณิชย์   ดังนั้นภาครัฐควรให้ความสําคัญกับการ

บังคับใช้ และลงโทษเอาผิดอย่างจริงจังกับการแบ่งเขตการทําประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ โดยให้แต่ละชุมชนหรือ

ท้องถ่ิน ควบคุมและ กําหนดประเภทเครื่องมือและปริมาณสัตว์น้ําท่ีทําการประมง ได้ ตลอดจนห้ามชาวประมงจากต่างถ่ินเข้า

ไปทาการประมง ในเขตประมงของท้องถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ และ กฤษณา ไวสํารวจ, 2561) 
 

 5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย จะพบว่า แนวทางการพัฒนาการทําประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดความย่ังยืนนั้น  การมี
สร้างจิตสํานึกชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการของชุมชน และดําเนินการโดยชุมชนเป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึงจะพบว่าสอดคล้องกับ

แนวคิดสิทธิชุมชนท่ีว่า “ควรให้กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบและมีวิถีชีวิตผูกโยงกับทรัพยากรในชุมชนดั้งเดิมมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ” อันเป็นผลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561) ท่ีศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีเร่ือง “การ

เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพ้ืนบ้านอ่าวปัตตานี” ซ่ึงในงานวิจัยของเขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ (2558)  ซ่ึง
ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนประมงเรือเล็กบนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน กรณีศึกษา: อ่าวเพ จังหวัด

ระยอง ก็เห็นว่า สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีนั้น พ้ืนท่ีเหล่านั้นก็ก็ยังเป็นของรัฐ แต่อำนาจหน้าท่ี

ในการดูแลรักษาเป็นของชุมชน ชุมชนสามารถท่ีจะออกกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือพิทักษ์สิทธิและพื้นท่ีเหล่านั้นให้คง

อยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิร่วมเหนือ ทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซ่ึงทำาหน้าท่ีดูแลป่าเท่านั้นถึง

จะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จาก ป่า โดยนัยนี้สิทธิชุมชนให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือส่วนร่วม

มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว (กรรณิการ์  นาคฤทธิ์, 2558)  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 

 6.1 ภาครัฐ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองท้องถ่ิน สถาบันการวิจัย ควรเข้าไปกระตุ้นและส่งเสริม

บทบาทของชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง และอยู่ได้อย่างย่ังยืนด้วยตนเอง เพ่ือให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
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ฟ้ืนฟูทรัพยากรในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสอดส่องดูแลทรัพยากรในชุมชน ร่วมกันสร้างกติกา กฎเกณฑ์ มาตรการของชุมชนข้ึนมาใช้

ร่วมกัน  และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือสงเสริมการประมงพ้ืนบ้าน 
 6.2 หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์เพ่ือลด

ข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน โดยการเปิดเวทีให้ชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ได้แลกเปลี่ยนและหาข้อยุติร่วมกัน เพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนในการเขตพ้ืนท่ีการทําประมง  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรสัตว์น้ํา และ
ทรัพยากรชายฝั่ง   

6.3 หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญและเข้มงวดในเชิงปฏิบัติการในการบังคับใช้กฎหมายกับ

เรือประมงพาณิชย์ท่ีทําผิดกฎหมายและ ใช้เครื่องมือผิดประเภท รวมถึงการรุกล้ําพ้ืนท่ีประมงชายฝั่ง เนื่องจากเรือประมง

พาณิชย์ถูกห้ามไม่ให้ทําการประมงนอกน่านน้ํา ส่งผล ให้มีการลักลอบรุกล้ําเขตประมงพ้ืนบ้าน ทําให้เครื่องมือของชาวประมง

พ้ืนบ้านเกิดความเสียหายและทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม  
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37. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุน่พระแสง กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดอืน เจรญิฉิม กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
42. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วงกต ศรีอุไร กรรมการ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรกัษ์ มีแจ้ง  กรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการ สํานักงานศาลยตุิธรรมผู้พิพากษา            

ศาลชั้นต้น ประจํากองผู้ช่วยศาลฎีกา 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุา นอ้ยทิม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะชัย คอนจอหอ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กลํ่าสกุล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวด ีขุนทองจันทร ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพล ศรีสิทธิโภคกุล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุง่ เฮงพระพรหม กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ เกดิศิร ิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กลูการขาย กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนดิา ดุรงค์ฤทธิชยั  กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทร ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติติรตัน์ แสงเลิศอุทัย กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บญุช่วย กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันตกิุล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยิา รุจิโชค กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษพ์งศ์ ป้อมปราณี กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธมิา นิลทองคํา กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจ ียะสะกะ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ ์บุญอินทร ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณัยา ปาลวิสุทธิ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจริา จันทร์เจริญสุข กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุง่เรอืงศักดิ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
87. อาจารย์ ดร.เรงิวิชญ์ นิลโคตร กรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
88. อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
89. อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จติต์สกลุ กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
90. อาจารย์ ดร.สิรวิรรณ แซ่โง้ว กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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91. อาจารย์ ดร.สุวมิล จุงจิตร ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
92. อาจารย์ ดร.น้ําผ้ึง มีศิล กรรมการ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
93. อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
94. อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระตงิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
95. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา  กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
96. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
97. อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
98. อาจารย์ ดร.ปราณี สีนาค กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
99. อาจารย์ ดร.มนสันิต ใจดี  กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
100. อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี  กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
101. อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
102. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรพัย ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
103. อาจารย์ ดร.บญุสม ทับสาย กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
104. อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารตัน์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
105. อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
106. อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
107. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิร ิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
108. อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
109. อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงด ี กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
110. อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานรุกัษ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
111. อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยนิดี กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
112. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
113. อาจารย์บญัญัต ิวารินทร์ใหล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
114. อาจารยว์ิศวินทร์ อัครปัญญาธร กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จัดโดย
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